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Ünnepi ülés és elismerések augusztus 20-án

Véget ért a szünidő, újra beindult az iskolai élet. Így az iskolaév kezdetén az alábbi imával szeretnék lelki segítséget kérni
mindannyiunk számára:

Egyedül Isten adhatja a hitet,
de a hitedről te is tanúságot tehetsz.
Egyedül Isten adhat reményt,
de te is felkeltheted a bizalmat testvéreidben.
Egyedül Isten ajándékozhat meg szeretettel,
de te is bizonyságát adhatod szeretetednek embertársaid előtt.
Egyedül Isten ajándékozhat békét,
de az egység magvait te is elhintheted.
Egyedül Isten adhat erőt,
de a csüggedőt te is felkarolhatod.
Egyedül Isten az Út,
amelyet te is megmutathatsz testvéreidnek.
Egyedül Isten a Világosság,
de te is fényt gyújthatsz vele a többiek szívében.
Egyedül Isten az Élet,
de te is életkedvet fakaszthatsz testvéreidben.
Egyedül Isten képes a lehetetlent megvalósítani,
de a lehetségest te is megteheted.
Egyedül Isten elégséges önmagának,
mégis szeretné, ha számíthatna rád.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 20-án ünnepi ülésen emlékezett meg államalapító királyunkról,
Szent Istvánról. Ebből az alkalomból Czeller Zoltán polgármester elismeréseket adott át. Felvételünkön a kitüntetettek. Az ünnepségről
részletes tudósításunkat az 5 - 6. oldalon olvashatják.

Becsengettek, megkezdődött a tanítás

Erőt kértem az Úrtól,
- s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem.
Bölcsességért imádkoztam,
- és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani.
Előmenetelt óhajtottam,
- gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
Bátorságot kértem, - és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem.
Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra.
Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat! Ámen.
Szeretettel: Sándor atya plébános

Mindenkit szeretettel várunk,
a „Töltött káposzta főző versenyre”!
A „ SZÜRETI EXPO” keretében, a hagyománynak számító 6. töltött káposzta
főző versenyre, 2018. szeptember 15.-én, 9 órától szeretettel várjuk a főzni
szerető jelentkezőket, hogy összemérhessék tudásukat, a független zsűri elbírálása alapján. Szívesen vesszük az utcák lakóközösségeinek, vállalkozásoknak,
és a baráti társaságoknak a jelentkezését is. Számítunk a versenyzők barátaira,
hozzátartozóikra az elkészült ételek elfogyasztására.
Ebben az évben is díjazni szeretnénk a főzőhely környékének hangulatos, stílusos díszítését, ezért kérjük a versenyzőket, hogy szépítsék környezetüket az
értékes díjakért.
A nevezési díj csapatonként 7 000 Ft/bogrács, diákok részére 5 500 Ft/bogrács.
Azon vendégeink részére, akik nem hivatalosak egyik bográcsfőző helyre sem,
iskolánk pénztárában, elővételben ismét lehetőséget biztosítunk töltött káposzta adag vásárlására. Vásárolni lehet 2018.09.07-től-2018.09.14.-éig 660.- Ft/
adag áron minden munkanapon munkaidőben.
A 9. oldalon részletesen megtalálhatják a versenyfelhívást, a nevezés módját,
és a verseny feltételeit..
Kérjük, nevezzenek a versenyre!
Mindenkit szertetettel vár a rendezőség!

Lapunk legközelebb
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www.janoshalma.hu
Jánoshalma hivatalos honlapja
Lapszámaink itt is olvashatóak!

Városunk három oktatási intézményében több mint ezer diák ült az iskola padokba szeptember 3-án. A tanévnyitók sorát a Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola nyitott meg., majd az AM ASZK, azaz a Szaki folytatta és a sort a Hunyadi Iskola zárta. Az általános iskolák évnyitóiról részletesebb beszámolókat
a iskolák oldalain olvashatnak. Az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium oktatási sajátossága
következtében szeptember első tanítási napja egyúttal az előző tanítási év zárása is. Molnár Gáborné főigazgató helyettes az ünnepi alkalmat sok diáknak
igazgatói dicsérettel és jutalom könyvvel tette emlékezetessé, mely egyúttal követendő példát is állít az iskolában tanulmányaikat most kezdő diákok számára.
A két általános iskolában két-két első osztály indult. A mezőgazdasági iskolában négy kilencedikes osztály és két 13. évfolyamos technikus kezdte tanulmányait. Az utóbbiak java része már korábban is az iskola tanulója volt.
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Kilencven évesek köszöntése

Demisa Lajosné, született Szabó Veronika szintén idén
töltötte be a 90. életévét. A mindig mosolygós, ZÖLDÉRT
dolgozó ma is megműveli a házánál lévő veteményes
kertjét, gondosan ápolja virágait.

A 90. születésnapját ünneplő Poós Istvánné, Nagy Jusztina, 1928. augusztus 13-án
Jánoshalmán született. 18 évesen a jánoshalmi Poós Istvánnal házasságot kötött. 67 évi
házasság után 5 évvel ezelőtt megözvegyült. Az évek során három gyermekük, 5 unokájuk, 8 dédunokájuk született. Az idei év tavaszán 5. generációként megérkezett az első
ükunoka is.
A képen az ünnepelt kicsi ükunokájával, Szép Helénával a kezében. Mögötte állnak az
őt köszöntő családtagok (balról-jobbra haladva) Szurovszki István, Molnár Imréné, Molnár
Imre, Jászfiné Poós Borbála, Molnár Patrícia, Taskovics Péterné, Poós István, Szépné Taskovics Tímea, Dági Pongrácné, Szép Péter, Zámbó Balázs, Taskovics Renáta és a város
vezetése nevében őt köszöntő Czeller Zoltán, Jánoshalma polgármestere.

A kép előterében az ünnepelt Faddi Józsefné, született Varga Franciska
látható, a hátsó sorban balról jobbra az őt köszöntők; városunk lakói nevében Czeller Zoltán polgármester, családtagjai Csapóné Sarok Enikő, és férje Csapó Tibor, aki Franciska néni unokája. Évek óta szinte minden vasárnapot együtt tölt a család, így Franciska néni halk szavú bölcsességgel
kíséri dédunokái fejlődését.

Tisztelgés ’56 mártírjai előtt

Dr. Szobonya Zoltán Emlékhónap
Jánoshalmán

Idén is lesz dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap
a Megyeházán
Jánoshalma Város Képviselő-testületének határozata alapján Jánoshalma Város Önkormányzata a 2018.
szeptember 29-november 4-ig tartó időszakot az emlékezés és főhajtás hónapjának szenteli.
Tisztelt Jánoshalmiak! Emlékezzünk együtt dr. Szobonya Zoltánra, városunk mártírhalált halt jegyzőjére, aki
„Dél-Magyarország legnagyobb forradalmi vezetője” volt.
(M. Kiss Sándor) Önkormányzatunk dr. Szobonya Zoltánnak, az 1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak kíván méltó emléket állítani és kifejezi őszinte tiszteletét és együttérzését. Az emlékhónap programjai az iskolákban, közösségi tereken kerülnek megrendezésre, meghirdetésükre a helyben szokásos módon kerül sor, Jánoshalma Város honlapján, hirdetőtáblákon, plakátokon, az októberi Jánoshalmi Hunyadi Népe
újságban.
Nekünk, az utókor nemzedékének, kötelességünk és felelősségünk előttük őszinte tiszteletünket leróni, s emléküket megőrizni. Az Emlékhónap

programjaira hívjuk, és várjuk Önt is.
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az
idei évben is a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletben nyilvánította megyei emléknappá
szeptember 29-ét, dr. Szobonya Zoltán mártírhalálának
dátumát. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az elmúlt
két évben összesen 65 oklevelet adott át beküldött javaslatok alapján azoknak, akik lázadtak a kommunista diktatúra elnyomása ellen, az igazságért, a szabadságért, egy
jobb élet reményében. Sokan az életükkel fizettek ezért,
vagy soha be nem gyógyuló lelki sebeket hordoznak ma
is. Állampolgárok százezreit ártatlanul meghurcolták,
koncepciós eljárás során elítélték, megfosztva őket szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.
Idén szeptember 28-án, pénteken 14.00 órakor
kerül megtartásra az oklevélátadással egybekötött ünnepélyes megemlékezés a Megyeházán, melyre hívjuk és várjuk Önt is.
Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Táborozás önkormányzati támogatással
Nyáron is gondot fordított a gyermekekre a városvezetés

Csillag Lajosné, született Tukacs Ilona 9 évtizednyi életére visszatekintve leginkább a hajnaltól sötétedésig tartó dolgos hétköznapokra emlékszik szívesen. Ma is a becsülettel, tisztességgel végzett munkába, minden
nehézség ellenére az élet szeretetébe vetett hitet igyekszik tovább adni
gyermekeinek, unokáinak.
Képek és szövegek: Czeller Zoltán polgármester

FELHÍVÁS

a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben nem részesült
háztartások részére

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló
további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat
végrehajtása érdekében a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gázszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére igény felmérést végez Jánoshalma
Városi Önkormányzat Hivatala.
Az igénybejelentés formanyomtatványon történik, amely kitölthető a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (6440
Jánoshalma, Béke tér 1.), vagy letölthető a www. janoshalma.hu
honlapról.
Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e. A
határidő elmulasztása jogvesztő!

Az igénybejelentés feltételei:

- Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt

A vakáció beköszöntével, szülők munkába lévén, a jánoshalmi családok
egy részének gondot jelent a gyerekekre való vigyázás. Az idei nyáron az
Önkormányzat gazdag programkínálattal, nyári napközikkel, táborozási lehetőségekkel, állami-kormányzati segítséggel pedig napi rendszeres étkeztetéssel nyújtott segítséget, minden olyan családnak, aki ezeket
a szolgáltatásokat igényelte.
Annak ellenére, hogy az önkormányzat nem iskolafenntartó, mindkét
alapfokú oktatási intézményébe járó gyermekek részesültek a város vezetése által biztosított lehetőségekből.
A négy héten át tartó nyári napközi, a Szent Anna Katolikus Általános
Iskolában és a Hunyadi János Általános Iskolában valósult meg közel
100 gyermek és 5 fő pedagógus bevonásával. A napközik révén nem
csupán ingyenes étkezést, de programokat is kaptak a gyerekek, amihez
az önkormányzat 1.730.000 forint támogatást nyújtott, a pedagógusok munkabéréhez való hozzájárulást is beleértve. A tanítók, tanárok igyekeztek tartalmas programokkal megtölteni a napköziben töltött időt, kézműves- és sportfoglalkozásokat, környékbeli kirándulásokat szerveztek,
lovaglási, strandolási lehetőséget biztosítottak.
Az idei évben lehetősége nyílt az Önkormányzatnak 1.500.000 forint
összeggel támogatni 10 rászoruló jánoshalmi család táborozását 21
gyermek és 14 szülő részére, a Balaton parti Fonyód-Alsóbélatelepen.

A tábor vezetői szintén tapasztalt jánoshalmi pedagógusok, és óvodapedagógusok voltak, akik segítettek a családoknak tartalmasan, és hasznosan tölteni a táborozás idejét, gondoskodtak arról, hogy a jókedv, a vidámság kerüljön a középpontba, biztosított legyen az önfeledt szórakozás, és
a kellemes kikapcsolódás.
Czeller Zoltán polgármester

fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.
- Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
- Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz földgáz
vagy távhő fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült.
Az igénybejelentő tudomásul veszi, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása
korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült!
Felhívjuk a figyelmet, hogy háztartásonként kizárólag egy igény
érkezhet, ellenkező esetben az önkormányzat az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést nem fogadja be.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez és
amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az
igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
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CSATORNÁZÁSI ÚTBURKOLATI HIBÁK JAVÍTÁSA
A Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya, Kasziba Sándor osztályvezető, Bíróné Szegfű Mariann műszaki munkatárs, és Juhász Zsolt a Város-

gazda Kft. ügyvezető igazgatója felmérést készítettek a 2015-ben befejeződött szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó utak műszaki állapotáról. A munkatársak felmérték a beruházás befejezése óta keletkezett útburkolati hibákat, helyszíni szemle keretében ellenőrizték a közterület-felügyelők, és a
lakosság által tett bejelentéseket.

Megtörtént
a régen várt útfelújítás

Az Önkormányzat már régóta kereste a megoldást az Eü. Központ előtti,
két park közti és a buszmegálló előtti útszakasz felújítására. Ez most még
iskolakezdés előtt megvalósulhatott. A jó minőségű aszfaltút az önkormányzat igényeinek megfelelően a Városgazda Kft közreműködésével készült el.
Így már jó úton tudnak a buszok és a lakosság közlekedni ezen az útszakaszon. Bízunk benne, hogy minden jánoshalmi megelégedésére szolgál
a beruházás.

A műszaki osztály megállapításait követően, 2018. augusztus 9-én, a
város lakóinak érdekeit képviselve Czeller Zoltán polgármester, a Műszaki Osztály munkatársai, és dr. Hegyes Edina jogi képviselő egyeztetettek a csatorna beruházás kivitelezőjének, a Jánoshalma A-S Konzorcium
képviseletében megjelent Szalai Ferenccel. A megbeszélésen részt vett a
Magyar Közút térségi képviselője is, Szabó Zoltán.
Czeller Zoltán polgármester elmondta, hogy az önkormányzat munkatársai folyamatosan, és időben jelezték az általuk észlelt, és a lakosok által
bejelentett úthibákat. Ezt az állítást a kivitelezés alatt önkormányzati alkalmazásban álló mérnökszervezet részéről jelenlévő Décse Sándor mérnök, és Gálai András műszaki ellenőr is megerősítették. Az önkormányzat
részéről jelenlévők emlékeztettek arra, hogy a garanciára vonatkozó záró
jegyzőkönyvben is vannak olyan hibák, amelyeket a kivitelező nem, vagy
nem megfelelően javított ki.
Miután a vállalkozási szerződés szerinti garanciális idő már lejárt, jogi
értelemben a kötelező alkalmassági időre vonatkozó szabályok szerint kell
a hibák kijavításáról tárgyalni. A további lépések és a megegyezés elősegítése érdekében a jelenlévők közösen helyszíni szemlét tartottak.
Az Önkormányzat részéről Czeller Zoltán polgármester egyértelműen kijelentette, hogy a hibák mielőbbi kijavítását várja a vállalkozótól. Dr.
Hegyes Edina jogi képviselő kérte a kivitelezőt, hogy a balesetveszélyes hibákra tekintettel nyilatkozzon mielőbb a javításra vállalt határidőről. Az Önkormányzat és a Kivitelező megállapodtak abban, hogy a részletes hibajegyzék átadását követően szeptember hónapban ismét tárgyalnak egymással.
Az Önkormányzat képviseletében jelenlévők álláspontja szerint amen�nyiben a kivitelező hozzáállása nem az elvártak szerint alakul, az ügyet
jogi útra terelik.

3. oldal

Sportpark épül
Jánoshalmán

Jánoshalma Városi Önkormányzat sikeresen elnyert egy Sportparkokra országosan kiírt pályázatot, melyet hazánk több városában is megépítenek típustervek alapján. A pályázat 100% támogatottságú, a Nemzeti Sportközpontok ezekkel a mozgást biztosító eszközökkel is segíteni kívánja a szabadidejükben sportolni vágyókat. A beruházást a Magyar
Állam finanszírozza. A kivitelezést a központi közbeszerzésen elnyert vállalkozó végzi, mely több szolgáltatást jánoshalmi vállalkozástól vesz a
munkálatokhoz. A parkban korszerű sporteszközök kerülnek elhelyezésre, melyet mindenki saját felelősségére használhat. Az Önkormányzat
azért pályázta meg a Sportpark kiépítését, mert a város vezetése ezzel is
hozzá kíván járulni a lakosság mozgási lehetőségeinek kiszélesítéséhez.
A beruházás sporteszközei az Országzászló Park területén kerülnek elhelyezésre. A kép a munkaterület átadáson készült, amelyre 2018. augusztus 30-án került sor. A Sportpark a tervek szerint október végéig megépül.

Új vízelvezetési rendszer épül a templom körül

A templom felújítása után szükségessé vált a körülötte lévő környezet vízelvezetésének megoldása. E munkákat a Városgazda Kft végzi a templom
mindkét oldalán. A munkálatokkal, nemcsak a Szent Anna templom körüli vizek kerülnek elvezetésre, de a tetejéről lefolyó víz is elvezetésre kerül. A képek
a lehetséges műszaki megoldások megvalósítását mutatják. A munkálatok befejezése 2018 szeptember végére várható.
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Ünnepi testületi ülés államalapításunk ünnepén
Államalapításunk ünneplése a Szent Anna templomban kezdődött a
Mons. Menyhárt Sándor által bemutatott szentmisével. A szertatást követően az Imre Zoltán Művelődési Központban Farkas László, a Gazdakör
elnöke és Kiss István alelnök az ünnepi szentmisén felszentelt kenyeret
helyezték el a színpad előtti asztalon. A ünnepi műsor kezdeteként a résztvevők a Mithras Vegyeskarral közösen elénekelték Magyarország himnuszát. Majd a kórus önálló műsorát követően Czeller Zoltán Jánoshalma
polgármestere ünnepi köszöntőjében méltatta az ünnep, és Szent István
király államférfiúi szerepét, jelentőségét és taglalta művének mának szóló üzenetét.
Az ünnepi köszöntő után a Mélykúti Vadvirág Néptánccsoport lépett a
színpadra. A csoport 15 évvel ezelőtt alakult a művészeti képzésben résztvevő gyermekek bevonásával. Tevékenysége során mindig arra törekedett,
hogy műsorukkal hozzájáruljon Mélykút és a környező települések kulturális rendezvényeinek színesítéséhez. Ez most is remekül sikerült a mérai
lassú és friss csárdással, szatmári verbunkkal, valamint széki lassú és
mezőségi lassú -friss csárdással. A vastapssal jutalmazott produkció után
az idei városi díjakat adta át Czeller Zoltán polgármester.

Városi elismerésben részesültek 2018-ban
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
2018-ban „Jánoshalma Város Díszpolgára”
címet adományoz Rátai Róbertnének, öt évtizednyi, az ifjúság nevelése terén, a sportolókért, a sportszerető közönségért végzett áldozatos, a közösségért végzett munkája, emellett példamutató családi élete elismeréseként.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2018-ban „Jánoshalma Város Kultúrájáért” kitüntető címet adományoz
Karsai Péternek, a Mithras Pedagógus kórus megalakításáért, városunk,
ünnepeink, rendezvényeinek színesítéséért, Jánoshalma jó hírnevének erősítéséért.

Rátai Róbertné általános iskolái tanulmányait Fehérgyarmaton, Sóskúton, Jánoshalmán és Budapesten végezte. Szüleivel 1963-ban költöztek Jánoshalmára és itt
kezdte el és fejezte be a gimnáziumi tanulmányait..
Érettségi után orvos írnokként majd az óvodában gyerekfelügyelőként helyezkedett,
végül a Zöldért Göngyöleg telepén dolgozott nyugdíjazásáig. Közben a Budapesti
Faipari Szakközép Iskolában technikusi oklevelet szerezett. Férjhez ment, két felnőtt
gyermeke és négy unokája van, akik széppé és tartalmassá teszik nyugdíjas éveit.
A sport, ezen belül a kézilabda már a gimnázium évei alatt jelentős szerepet töltött be
az életében. Nagy Lukács testnevelő-edző halála mélyen elkötelezte a sportág iránt.
A versenysport abbahagyása után beiratkozott segédedzői tanfolyamra, majd a Testnevelés Főiskola kétéves edzői szakára, melyet 1977-ben végzett el. Munkájának
elismeréseként Bács-Kiskun Megyei kézilabda Szövetségtől 1999 és 2009-ben kitüntetést kapott.
Jánoshalma Város képviselő testülete 2009-ben a "Jánoshalma Sportjáért" címmel
tüntette ki.
Lényegesnek tartja a rendszeres edzést és a megmérettetéseket, hiszen véleménye
szerint kevés alkalmasabb dolog áll az ember rendelkezésére, hogy szembe nézzen
önmagával, lemérhesse és ennek tükrében fejlessze képességeit és személyiségét.
Fontosnak tartja a jó szakmai és emberi kapcsolatokat is.
Saját vallomása szerint sikereit a játékosoknak köszönheti, akikből mindig erőt merít.
Kiemelte, hogy a negyven év valóra vált sikere a több évtizedeken át tartó NB-II, a
három év NB-I/B és jelenleg megye első osztályában való szereplésből rengeteget
tanult mind szakmailag, mind emberi kapcsolatok tekintetében

Karsai Péter 1973-ban a Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett történelem-ének
szakos diplomát Rövid ideig Soltvadkerten dolgozott, majd Jánoshalmán, egészen a
nyugdíjazásáig, 2010-ig. Tanított a Hunyadi János Általános Iskolában és a Radnóti
Miklós Gimnáziumban is. Egész pályája során vezetett énekkarokat. Számtalan alkalommal színesítette Jánoshalmán az Ásó-kapa kamarakórussal a polgári esküvőket.
Az általános iskola énekkarával Gerhát Lászlóval közösen, több éven keresztül az Év
kórusa kitüntetést kapta. 1982-ben a gimnázium kórusával a Diáknapokon különdíjat
nyert. Ennek köszönhetően 1983-ban Bács-Kiskun Megye Művészeti Díjban részesült, mint kórusvezető.
Hosszú évekig tagja volt a Jánoshalmi Vegyes karnak. Három éven keresztül Mélykúton pávakört is vezetett.
2011. október 3-án szervezte újjá a Mithras Pedagógus Kórust 35 fővel. A 2014. évi
minősítésen Gála kórus kitüntető címet nyertek. Hét év alatt 81 művet tanított be, 49
alkalommal szerepeltek belföldön és külföldön is. A legemlékezetesebb fellépések:
Csíksomlyó, Topolya, Országház és Sárbogárd.

Kitüntetésemre
Még most is nehéz megszólalni, mert nehéz elhinnem, hogy megkaptam.
Csak bizakodom, hogy bátran azok mellé állhatok, akik már tulajdonosai a
DÍSZPOLGÁRI címnek. Az elmúlt 50 évet és ebből is kiemelni a 40 -et képtelenség, mert meg kell minden percét élni ahhoz, hogy hiteles legyen. Tettem a dolgomat, de nem felejtettem el, hogy segítőim voltak : azok a lányok,
akik 50 évvel ezelőtt egymás kezét fogva elindultak velem, az utánuk következő játékosoknak, szülőknek, szponzoroknak, segítőknek. Mindig kell egy
stabil, biztos hátország, ami meg volt: ez a CSALÁDOM!
Ennyi szerető, megértő ember segítette és egyengette a munkámat,
melyet hálás szívvel köszönök! Köszönöm a Polgármester Úrnak, a Képviselő Testületnek!
Köszönöm mindazoknak, akik gratuláltak, gondolatban velem voltak és
megöleltek!
Remélem mindenkinek megköszöntem, és ha lemaradtak a válaszomtól
most köszönöm szépen nekik is!
Rátai Róbertné

Tisztelt Polgármester úr, képviselő urak, plébános úr!
Tisztelt ünneplő közönség!

Édesapám szenvedélyes gyümölcsfaültető is volt. Különösen a diófákat szerette ültetni. Azokat mindig a szőlőnk dűlő felőli mezsgyéjére ültette. Mikor megnőtt a fa, fele részben a dűlő felé hullatta termését, fele részben a szőlőnkbe. Sokáig nem értettem, miért így csinálja. Aztán egyszer
azt mondta: „Látod, fiam, aki eljön a dűlőn, és felveszi a diót, majd évtizedek múlva is azt mondja: -Ezek a Feri bácsi fái. És megemlékeznek rólunk
akkor is, amikor mi már nem leszünk.”
Egy kórus alapítása is hasonlatos a diófaültetéshez. Ne legyen kétségünk, azt elsősorban a saját gyönyörűségünkre „ültetjük”. Évekig nevelgetjük, míg az első termések beérnek. Sok-som aprómunka, kitartó próbára járás kell ahhoz, hogy egy-egy kórusmű szépen megszólaljon. Aztán
ez a fa terebélyesedik, és mind több termést hoz, mind többet juttathatunk közönségünknek.
Most, hogy a kórus hétéves, és a képzeletbeli diófánk termőre fordult, először nekik szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt a művészi
munkát kitartó szeretettel folytatják. Köszönet illeti a kitüntetést kezdeményezőket. De szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, támogatóinknak, közönségünknek is, hogy a mai napon a Jánoshalma Kultúrájáért kitüntető címmel elismerik munkámat, munkánkat. Remélem, a jövőben sem okozunk csalódást. Köszönöm szépen az kitüntetést az egész
kórus nevében is.
Karsai Péter
karnagy

2018-ban Jánoshalma Város Képviselő-testülete kiváló pedagógusa címet
adományozott Nagy Andrásnénak pedagógusi munkájának elismeréseként.
A hagyományokhoz híven Jánoshalma Városi Önkormányzat nevében Czeller Zoltán polgármester a
pedagógusnap keretében adta át Jánoshalma kiváló
pedagógusa kitüntető címet
Nagy Andrásné Mészáros Ilona 1953-ban született Jánoshalmán. Középiskolai tanulmányait a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban végezte. 1974-ben vehette
át diplomáját Baján, a tanítóképzőben. 1986-ban magyar nyelv és irodalom szakos
oklevelet szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A tanítói pályát Inokapusztán kezdte összevont alsó tagozatban, majd pár évet töltött az előszállási általános iskolában. 1979-től 2013-ig tanított Jánoshalmán,.majd nyugdíjba vonult.
Egy év otthon töltött idő után újra dolgozni kezdett az FM Kelet-¬magyarországi
Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban, de
óraadóként több más jánoshalmi intézmény oktatási tevékenységébe is besegít..
Három leány édesanyja.
Egész életét a tanításnak szentelte, sokféle oktatási rendszert megélt, de számára
mindig a tanítványok voltak a legfontosabbak. Alkalmazkodott, beilleszkedett és
közben nevelt. Tanított cigány osztályokban, dolgozók középiskolájában, tanodában, általános-és középiskolában. Közben színjátszó kört szervezett, művelődésszervező volt, folyamatosan jelen volt a város vérkeringésében. Tanítványai
nem felejtették el a tőle kapott értékeket és nem véletlenül jelölték a következő
gondolatokkal a megyei napilapba az „Év Tanára"díjra. „Ha az életem során bármiféle baj érne, ha elveszne, vagy csak meginogni látszana a magamba, az emberekbe, világba vetett hitem, az első ember lenne, akihez fordulnék. Ica néni maga
a béke... "

A Czeller Zoltán polgármester által alapított Jánoshalma Városért Emlékplakettel kitüntetettek
25 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott
a Jánoshalmáért Alapítvány.
A Jánoshalmáért Alapítványt 25 évvel ezelőtt alakította Szűcs János, Jánoshalmáról elszármazott gödöllői
lakos. A kuratórium tagjai jánoshalmi, és Budapesten
élő volt Jánoshalmi lakosokból tevődött össze. Az Alapítvány 1998 óta közhasznú szervezet.
A kurátorok száma jelenleg 5 fő: Szűcs János, Czeller
Zoltán, Komáromi Lajosné, Malustyik Béla és Taskovics Péter.
Az Alapítvány kuratórium tagjai az elmúlt 25 év alatt:
Czeller Zoltán, Komáromi Lajosné, Szűcs János,
Malustyik Béla, Nagyidai Zsolt, Taskovics Péter, Madarász László, Tóth Ferenc, dr.
Ispánovits Imre, Bódi Ernő, dr. Bemáth Zoltán, Szakái Lajos, dr, Kishonti Attila, Dr.
Jeneiné Pati Nagy Sarolta, Gerhárt László
Vezetői: 1993-1995-ig Szakái Lajos, majd 2012-ig Kiss György és 2012 évtől Czeller
Zoltán.
Az Alapítvány célja a lakosság és a vállalkozók segítségével támogatni: Az egészségnevelést, kulturális, művészeti és sporttevékenységet, a tehetséges, rászoruló
és hátrányos helyzetű fiatalokat, a templom felújítását. Tevékenységük az iskolák
és közművelődési intézmények, az Önkormányzat, az egyház, valamint a sportkör
munkájának segítésén át valósul meg.
A megjelölt célok figyelembevételével az elmúlt 25 évben összesen: 40 859 000 Ft
támogatást nyújtott.
Ebből a jelentősebbek: Bölcsőde működésének támogatása, mely 2006 évtől folyamatos, 2007-2008 évben Felnőttképzés, Városi Rendezvények (Jánoshalmi Napok,
Gyereknap, Idősek karácsonya, Táncgála), Sportszakosztályok támogatása, temp-

lom és kápolna felújítása, Szentháromság szobor felújítása, művészeti oktatás támogatása: Jelenleg is az Alapítvány által futó pályázat az Alkotó Tábor megvalósítása
Jánoshalmán.
Kiadványok megjelenését is támogatta az Alapítvány: többek között pl. „Jánoshalma
Anno” című könyv.
A jövőben is azon munkálkodik, hogy, saját forrásból és pályázatok útján minél több
alapítványi célt meg tudjon valósítani.

Az emlékplakettet Szűcs János vette át

30 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott a
Nyugdíjas és Magányosok Klubija - Új Pávakör Egyesület.
Jánoshalmán 1988-ban alakult meg a Városi Nyugdíjas Klub Gyurákovics József vezetésével, mely mintegy 74 tagot számlált. Az alakuló közgyűlését 1989.
március 31-én tartották. Abban az évben Fenyvesi
Jánosné vezetésével alakul meg a klub tagjaiból a
„Pávakör” énekkar.
Az énekkar hamarosan országosan ismert és elismertté vált, mikor a megmérettetéseken az oklevelektől eljutottak az országos ezüstéremig.
1997-ben Fenyvesiné Klárika hirtelen halálával az
énekkar vezetője átmenetileg Szerezla József lett,
majd 2001-től dr. Karsai Ferenc vette át az énekkar vezetését.
Újabb változások 2008-ban következtek be a klub életében, mikor a klub vezetését
Uzsorás Vencelné Kati néni vitte tovább és még ebben az évben a klub egyesületté
való átalakulását is elindították. A klub alelnöke Horváth Károlyné lett.

Az énekkar vezetését átmenetileg Magyar Magdolna vállalta, majd 2010-től Borsodi Antalné vette át.
A klub, napjainkig kiválóan működik, részt vesz területi versenyeken, fellépéseken,
találkozókon.
30 év mindenki életében nagy idő, egy nyugdíjas klub életében ez még többet
jelent, ezért az elmúlt évek során a klub vezetésének törekvése, a generációk ös�szekovácsolása, a klub fiatalítása volt.
A 2013-as év újra változást hozott a klub életében. Uzsorás Vencelné sajnálatos
módon lemondott, ezért új vezetőség választására volt szükség. Az új elnök dr.
Tompa Lászlóné, az alelnök pedig Békefi Sándorné lett.
A klub a megalakulásától rendszeresen részt vesz országos és területi versenyeken, és szervez kirándulásokat, bálokat, egyéb rendezvényeket és ma is eredményesen működik. A klub jelenlegi tagszáma 115 fő.

Az emlékplakettet dr. Tompa Lászlóné vette át.

25 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott
a Mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete
A mozgáskorlátozottak Jánoshalmi Egyesülete 1993.
május 19-én alakult, akkor 24 taggal. A 25 év alatt
467 regisztrált tagjuk volt, természetes mozgás miatt
jelenleg 218-an vannak.
2010-ig sok feladatott láttak el, így segítették az akadálymentesítést, a gépkocsi szerzési támogatást,
parkolási kártya igénylést, a méltányossági nyugdíj
emelést, a fogyatékos járadék intézését, szervezték
az Egészséghetet.
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A polgármesteri elismerések
folytatása
Tagjai sok kiránduláson vettek részt. Egészség megőrző előadások, tréningek
szervezésével, zenés összejövetelekkel igyekeznek tartalommal megtölteni a tagok szabadidejét. Az egészségügyi központtal közösen jóga foglalkozást és gyógytornát tartanak.
Hagyomány a májusfa állítás és a pöttyös bál megrendezése.
Már 21 éve járnak évente két alkalommal egyhetes gyógyüdülésre. Minden civil
szervezettel jó kapcsolatot ápolnak. Valamennyi városi rendezvényen jelen vannak, és aktívan részt vesznek Jánoshalma életében. Rendszeresen találkoznak
a Bács-Kiskun megyei társegyesületek vezetőivel, tagjaival, nem ritka a közös
rendezvény sem.

Az emlékplakettet Gundáné Török Teréz vette át

25 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott
a Felső bácskai Műmalom Kft.
A rendszerváltáskor egy privatizációs pályázat elnyerésével került
a Felsőbácskai Műmalom új tulajdonosokhoz. 1993. július 21-én
72 ember írta alá a csatlakozási
szándékát a malom udvarán található eredeti malomkövön. A
Felsőbácskai Műmalom Kft.-ként
1993. szeptember 09-én 69 magánszemély és 3 jogi személyiségű társaság tulajdonossal került
a cégbíróságon bejegyzésre. A termelés 37 dolgozó foglalkoztatásával indult meg
több műszakban.
A malom a 25 év során 51 dolgozónak adott megélhetést, biztos és pontos jövedelmet. Jelenlegi dolgozók közül ma is két dolgozó a kezdetektől, 25 éve aktív, a vezetés
is kezdetektől változatlan.
A 25 év alatt 15 ezer kamionnyi búza került megőrlésre. A malom az őrléshez a búzát
a helybéli és a környező termelőktől felvásárolva biztosította minden évben.
A Jánoshalmi „Nagymalom” néven ismert Az 1907-ben épült hengermalom, mai nap
is üzemelő ipari műemlék, belső berendezéseivel együtt. A 110 éves létesítmény Molnár József építész kivitelezésével valósult meg.
A város egyik nevezetes látványossága, a helybéliek büszkesége, mely éjszakai kivilágításával az átutazóknak is szembetűnő impozáns épület. Kezdetektől nyitott a
kft. arra, hogy az érdeklődőknek bemutassa a malom működését az „óvodásoktól,
az idősebbekig, a helybélieknek és vidéki érdeklődőknek, valamint a csoportoknak
„egyaránt.
Kérésre támogatják a helyi kezdeményezéseket, bekapcsolódnak városfejlesztési
programokba, rendezvényekbe. Továbbá támogatják a helyi hagyományőrző gyermek és felnőtt csoportokat, óvodát, iskolát, alapítványokat, sportolókat...
A Malom a „Magyarok Kenyere” program támogatója; segítője és bonyolítója kezdetek óta. A helyi karitatív szervezeteknek adtak át felajánlott, megőrölt búzát, így a
liszt eljutott, az általuk fontosnak tartott célcsoportokhoz. A „Máltai Szeretetszolgálat”
helybéli, országos és határon túli szervezeteivel is több éves kapcsolatot
ápolnak, és kérésükre segélyt adnak.
A malom az általa előállított termékével hozzájárul a „hívő” emberek fohászának teljesítéséhez, „a mindennapi kenyerünk” jó minőségű alapanyagának biztosításával.

Az emlékplakettet
Vancsura József és felesége Vancsura Józsefné vették át.
20 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott
a Hendrosz Kft.
1998. december 28-án kezdte meg működését a
vállalkozás Hendrosz Kft. néven. 2018-ban 20 éves
fennállását ünnepli. Tulajdonosai Petróczky Ferenc és
családja. A Kft. fő tevékenysége a kiskereskedelem.
Négy bolttal és 37 fővel áll a lakosság szolgálatában
a hét minden napján. Több fogyasztói vélemény tanúsítvány igazolja a dolgozók készséges és kifogástalan munkavégzését. Dolgozóival közösen, aktívan
részt vesz a város és civil szervezetek által szervezett
rendezvényeken. A vállalkozás nyereségéből minden
évben támogatja a helyi kulturális programokat, rendezvényeket.
Adományaival segíti az iskolák, óvodák rendezvényeit, civil és nyugdíjas egyesületek
munkáját. Segítséget yújt a Máltai Szeretet Szolgálaton keresztül az arra rászorulóknak. Önzetlen segítségnyújtása határon túlra is elér.
A vállalkozás 20 év alatt sokat fejlődött. A környezettudatosságra is egyre nagyobb
figyelmet fordít, amit jól mutat, hogy három éve napkollektorok is hozzájárulnak az
üzlet áramellátásához.
A cég fejlesztése, modernizálása folyamatos, ezzel is a vásárlók minél szélesebb
körű és elégedett kiszolgálását kívánja folyamatosan megteremteni.

Az emlékplakettet Petróczky Ferenc vette át

20 év Jánoshalma Városért Emlékplakettet kapott
a ROYAL II. SÜTŐIPARI ZRT.
A Részvénytársaság jogelődje
már 1950 óta működik Kiskunhalason. 1951. január 1-jén létrejött
a Kiskunhalas és Vidéke Sütőipari Vállalat, amely kizárólag
Kiskunhalason város területén
működött. A Részvénytársaság
1992. április 30-án indult el. A
Royal II. Sütőipari Zrt. három
telephelyen, Kiskunhalason, Jánoshalmán, és Kiskunmajsán a
Dél-Alföldi, valamint a Dunántúli régió vevői igényeinek kiszolgálására törekszik. A
Royal II. Sütőipari Zrt. új üzeme, 1990. május 6-án kezdte meg a termelést Kiskunhalason, mely Bács-Kiskun megye egyik legjelentősebb üzeme, a Royal II. Sütőipari
Zrt. legnagyobb telephelye. Jelenleg 150 főnek biztosít munkát, biztos megélhetést,
- jelképesen és valóságosan is: kenyeret!
Ha betérünk valamelyik kiskunhalasi vagy környékbeli élelmiszer boltba szinte biztos, hogy a polcokon ott találjuk a friss-ropogós Royal kenyeret, kuglófot és egyéb
finom pékárut.
Több műszakban a nap minden órájában és a hét minden napján termel üzemünk.
Törekszenek arra, hogy termékeink mindig frissen, még melegen kerüljenek a boltok polcaira. Mindhárom telephelyük üzleti filozófiája: minőség, frissesség, korrekt
kapcsolat.
Az emlékplakettet
Forgó László üzemcsoport-vezető és
Mazzag Tamás üzemvezető vették át

HUNYADI NÉPE
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BESZÉLGETÉSEK

a környezettudatos gazdálkodásról Jánoshalma közismert,
a lakosság számára munkahelyet biztosító vállalkozásai vonatkozásában
A környezettudatosság az egyes személyek vagy a
társadalom valamely szegmensének a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősségvállalását kifejező fogalom. (Wikipédia)
Első beszélgetőtársam Renner Tamás, a RENNER
RUBBER PRODUCTS műszaki igazgatója
—— A témára fókuszálva mik az első gondolatai?

—— Elviekben a legtöbb ember elkötelezi magát
az ügy mellett. Minden a környezettel kezdődik… Nálunk a kiserdei központban azt mondjuk, hogy a munkahely környezete legyen egészséges és biztonságos. Ezt szolgálja az infrastruktúra, a tárgyi eszközök, az udvar és tisztasága. Ebből
következően a termék minőségének kiválónak és
állandónak kell lennie.
Nemcsak a termékeknek, hanem az előállítás folyamatának is hatékonynak, fenntarthatónak kell lennie.
—Mely
—
környezetvédelemi szempontok érvényesülnek a vállalatirányításban?

——Minden évben új üzemcsarnokkal bővül a
telep. Az energia hatékonyság elsődleges
szerepet játszik. Említhetem az energiatakarékos izzók használatától a hőszivattyúk
alkalmazásáig mindazt, amivel spórolni lehet.
A gyártás folyamán nagy mennyiségű technológiai hűtővízre van szükségünk. Vásároltunk egy korszerű hűtőtornyot, amely egyszeri feltöltés után forgatja a vizet. Ezzel a hatékony berendezéssel nagyon takarékosan bánhatunk a vízzel. Érdemes arra gondolni: ha
nagyban megoldható, akkor az otthoni méretekben, a háztartásokban miért ne legyen fontos kérdés a vízzel való takarékoskodás.
—A
— gumigyártás során beszélhetünk-e újra
felhasználásról?

——A világ számára nagy probléma a használt
gumiabroncsok újrahasznosítása és tárolása. Van lehetőség szabályozott körülmények
közötti erőművi elégetésre és őrlemény készítésére, amit aztán belekevernek az aszfaltba.
Ez a két dolog állami irányítás alatt áll és szervezetten történik. Ha már a hulladékgazdálkodáshoz közelítünk, fontos megemlítenem,
hogy szelektíven gyűjtjük a gyártás folyamán
kikerülő hulladék anyagokat, például gyártásközi acélhulladék, göngyölegek, csomagolóanyagok, papír, egyéb veszélyes hulladékok
/ olajos rongy/, stb… Minden egyes hulladék
típusnak megvan a hasznosítási útja.
—Lehet-e
—
új technológiák alkalmazásával
felváltani a környezetünkre károsan ható
régi eljárásokat?

——Igen. Nagy jelentősége van az új technológiáknak, mert a gumiipar nagyot fejlődött az
elmúlt 10 évben. Rendkívül nagy a feldolgozás energiaigénye, de az új anyagok és technológiák lehetővé teszik a felhasznált energia jelentős csökkentését. Például hengerszék helyett zárt keverő alkalmazása, hagyo-

mányos prések helyett fröccsöntési technológia alkalmazása.

tervezett traktorgyárba szakembereket képezzünk.

—Ez
— azt jelenti, hogy soha nincs megállás?

—Ők
— már a képzés során is találkozhatnak
a fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveivel?

——Pontosan. Mindig újra és újra újítani kell. Egy
kínai közmondás szerint: „Amelyik Hold nem
nő, az fogy.”

—Említene
—
egyszerűbb dolgokat is a cég
életéből?

——A nagymennyiségű takarékosság mellett
ugyanúgy hangsúlyt kapnak a kisebb dolgok
is. Fontossági sorrend nélkül mondok néhány
környezettudatos megoldást. Például mosható kéztörlők, ipari mosógépek az alkatrészek
zsírtalanítására. Lényeges még, hogy a termelési folyamatok nagy részét házon belül
végezzük, ezzel szállítási költséget spórol
meg a cég. Törekszünk a szállító járművek
kihasználtságára: a kész termékek szállítása kamionokkal illetve gyűjtőfuvaros logisztikai megoldással történik a szállítási költségek
100%-os kihasználtsága érdekében. Dolgozóinkat saját busszal szállítjuk 5 km-es távolságból. Aktuális tervek között szerepel a kerékpárút meghosszabbítása. Talán 1-2 éven belül
megvalósul.
—Milyen
—
terveik vannak, amelyekben egyértelműen látható környezetünk védelmének szándéka?

——Ha tervekről beszélünk, akkor a jövőt kell
elképzelnünk. Olyan jövőt szeretnénk, amelyben jól képzett munkaerő viszi előbbre a cég
sorsát. Családi vállalkozásunk részt vesz a
jövő szakembereinek duális képzésében. Az
ASZK mezőgazdasági gépészeinek gyakorlati képzését végezzük a kiserdei gyártelep
tanműhelyében, amely a régi Haladás TSZ
területén épült. A 2018-19. tanévben két
tanüzemben 72 diák végzi tanulmányait egy
hét tanulás-egy hét üzemi gyakorlat váltakozásával. Célunk, hogy az elkövetkező évekre

Az Imre Zoltán
Művelődési Központ és
Könyvtár megváltozott
nyitva tartása:
Művelődési Központ:
Hétfőtől péntekig 1100 -19 00
Szombat 800 -1600

Könyvtár:
Keddtől péntekig: 1100 -1700
Szombat: 0800 -1200

Új telefonszám:
77/850-220

Színházi előadás:
Következő Színházi előadás
2018. szeptember 12. 19 óra.
Jegyek kaphatók a helyszínen,
nyitvatartási időben.

——Egyértelműen felkészítjük őket a megújuló
energiaforrások alkalmazására, a napelem,
szélerőmű, a geotermikus energia, a hőszivattyú alkalmazásának módjára.

—Ígéretes
—
jövőkép. Napjainkban milyen
intézkedésekkel tudják dolgozóikkal megkedveltetni a munkahelyüket?

——Szociális juttatásokkal, bérfelzárkóztatással,
minden dolgozónknak jár a cafeteria. Középvezetői szinttől vállalati autót használhatnak
a munkatársaink. Csapatépítő rendezvények
színesítik az életünket. Bel- és külföldi utazásokat szervezünk. Talán itt említeném meg,
hogy a Renner Bt. a JFC főtámogatója.

—Az
— interneten minden hasznos információ
megtalálható a cégről, de még egy egyszerű, praktikus dolog érdekelne: Hogyan találkozhatunk mi jánoshalmi lakosok a cég termékeivel?

——Közvetett úton. Például közlekedési eszközökben repülőtől a metróig, műszaki cikkekben-mosógép, centrifuga, szivattyú alkatrészeiben. Kávéfőző tömítések, szilikon termékek készülnek még az üzemünkben. Ne
maradjon ki a felsorolásból cégünk legújabb
sztárja a Renner traktor se, amelynek sorozatgyártását tervezzük a jövőben.
—Kívánom,
—
hogy minden tervük váljon valóra, amivel családi vállalkozásukat fenntartható, környezettudatos gazdálkodással
irányíthatják saját gyermekeik és a jánoshalmi lakosság jövője érdekében. Köszönöm a
beszélgetést!

LT-né
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Sikeres volt a jánoshalmi járásban
a nyári diákmunka program
A Kormány 2018-ban is meghirdette a nyári diákmunka programot mintegy 3 milliárd forint támogatással. Ennek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget, elősegítve a korai munkatapasztalat megszerzése mellett a jövedelemszerzés
lehetőségét is.
A projektben új elemként jelent meg, hogy a területi, települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett, ezentúl a mezőgazdaság valamint a vendéglátás területén működő vállalkozások esetében is támogatható a diákok legfeljebb
napi 8 órás foglalkoztatása. A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges
foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket,
és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek.
A program a béreket támogatta, az önkormányzatok esetében százszázalékosan, amely legfeljebb két
hónapra adható, június 18. és augusztus 31. között,
maximum napi hat órás időtartamra. Összege a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos
részének felel meg, így a szakképzettek esetében 135

A kérelem a jánoshalmi
kormányablaknál is benyújtható!

375 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 103 500 forint lehet személyenként és havonta.
A vendéglátásban és a mezőgazdaságban a munkabér
és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes
összegének 75 százalékát térítik meg a munkáltatónak,
a fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.
Az önkormányzatoknak és a vendéglátásban, illetve mezőgazdaságban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalhoz kellett benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diákok a Jánoshalmi Járási Hivatalnál
regisztrálhatták magukat.
A jánoshalmi járás területén 47 fiatal került be a
programba. A Jánoshalmi Járási Hivatal 5 munkáltatóval szerződött a program végrehajtása érdekében. A
foglalkoztatott diákok a következő munkákat végezték:
általános irodai adminisztráció, egyszerű mezőgazdasági munkák, konyhai kisegítői feladatok, egyéb máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási feladatok.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

Hogyan foglalhat időpontot
a jánoshalmi kormányablakba
Előzetes időpontfoglalásra a kormányablakba ügyfélfogadási időben lehetőség van a 77/795-294-es telefonszámon vagy személyesen.
Interneten keresztül történő időpontfoglalásra a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás (KIA) segítségével a
https://idopontfoglalo.kh.gov.hu felületen, Ügyfélkapun
bejelentkezve van lehetőség.
Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik Ügyfélkapuval, úgy az időpontfoglalás kizárólag Ügyfélkapu
regisztrációra történhet.
A Központi Időpontfoglaló Alkalmazás (KIA) országosan egységesen biztosítja az online időpontfoglalás
lehetőségét a kormányablak ügyek tekintetében.
Az Ügyfélkapuba történő belépést követően első
lépésként ki kell választani azt a kormányablakot, ahová időpontot szeretne foglalni az ügyfél. Ezután van
lehetőség az ügykör megjelölésére. A rendszer újítása,
hogy szolgáltatás halmazon (pl. személyi igazolvány)
belül először feladatkört (pl. polgárok személyi adataival és lakcímével kapcsolatos feladatok) végül az
adott ügykört (pl. állandó személyazonosító igazolvány

kiadása iránti kérelem) lehet kiválasztani. Amennyiben az ügykör kijelölésre került a következő ablakban
a rendszer által felajánlott időpontok közül van lehetőség lefoglalni az ügyfél számára legmegfelelőbbet.
Végül az ügyfél adatainak (e-mail cím, név, telefonszám) megadását követően véglegesíthető a foglalás.
A foglalt időpont előtt 10 perccel érdemes a kormányablakban megjelenni, ahol az ügyfélhívó képernyőjén az e-mailben kapott sorszám megjelenése után a
megfelelő pulthoz kell fáradni.
A Jánoshalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályát felkeresni szándékozó ügyfeleinknek is ajánljuk
az ügyfélkiszolgálás kiszámíthatóságát és gördülékenyebbé tételét biztosító szolgáltatást, hiszen néhány
kattintással biztosítani tudják maguknak a várakozás
nélküli ügyintézést.
Jánoshalma, 2018. augusztus 2.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatala

2018. szeptember

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint
a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez
szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.
Jogosultsági feltételek, a támogatás összege:
A támogatást az a személy veheti igénybe, aki
——a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és
——a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
——A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.
A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon
vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820),
illetve a kérelem a hét minden munkanapján ügyfélfogadási idő alatt a jánoshalmi kormányablakban
is benyújtható, mely továbbításra kerül a fenti címre.
Amennyiben a vizsgát tett személy
——a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
——ha 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel
cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt
áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok) nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti.
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát – ha azt
a Rendelkezési Nyilvántartás nem tartalmazza – köteles igazolni.
Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó
irat, határidő, elbírálás, folyósítás
A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz
a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a
sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett
díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell. Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a „B” kategóriás jogosítvány
megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és
a KRESZ vizsga díja, valamint a díjak megfizetésének
ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk
bizonyítani. A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától
számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt
határidő jogvesztő.
A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását
követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az
ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.
BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal

MEGHÍVÓ

KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSRA
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatala tisztelettel meghívja Önt

JÁRÁSI KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁSRA
amely 2018. szeptember 14-15. között tekinthető meg.
Helyszín: AM Szakképző Iskola udvara
(Jánoshalma, Béke tér 13.)

A rendezvény keretében bemutatásra kerülnek:

a jánoshalmi járás településein
Település

Ügyfélfogadási idő
Kéleshalom 2018.09.10. 14.00-16.00
2018.09.11. 13.00-16.00
Borota
2018.09.12. 10.00-13.00
Rém
2018.09.13. 10.00-15.00
Mélykút
Jánoshalma 2018.09.14. 13.00-15.00
Jánoshalma 2018.09.15. 10.00-16.00

Ügyfélfogadás helyszíne
Művelődési Ház előtt
Művelődési Ház előtti parkoló
Közösségi ház előtti parkoló
Önkormányzati Hivatal mögötti parkoló
Szüreti Expo Szakképző Iskola udvara
Szüreti Expo Szakképző Iskola udvara

A Mobil Kormányablakban helyben intézhető ügyek:
——személyi igazolvány, lakcímkártya ügyintézés
——útlevél ügyintézés
——diákigazolvány, ügyfélkapu regisztráció
——parkolási igazolvány ügyintézés
——vezetői engedély ügyintézés
——szociális, egészségbiztosítási, nyugdíj, családtámogatási kérelmek

A járás közfoglalkoztatóinak bemutatkozása a Járási Startmunka Mintaprogramjaikban, valamint a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjaikban termelt és előállított értékteremtő termékeikről és tevékenységeikről.
Szeretettel várjuk a kiállításon!

A BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának állásajánlatai
Közzététel időpontja: 2018.09.03.

Munkakör
Iskolai végzettség
Kézi csomagoló
Általános iskola
Festő és mázoló
Szakmunkásképző
Vadász, vadtenyésztő
Szakmunkásképző, szakközépiskola
Bútorasztalos
Szakmunkásképző
Kőműves
Szakmunkásképző
Lakatos
Szakmunkásképző
Egyszerű ipari foglalkozású
Általános iskola
Egyszerű ipari foglalkozású (Gal- Általános iskola, szakmunkásképző,
vánüzemi betanított munkás)
szakközépiskola
Általános irodai adminisztrátor
Szakközépiskola, gimnázium
Bor címkéző és palackozó segédÁltalános iskola
munkás

Cég megnevezése
Taskovics Tiborné ev.
Grün-szer Bau Kft.
Csergezán Pál Vadásztársaság Egyesület
Bozsity Betéti Társaság
Bozsity Betéti Társaság
Bozsity Betéti Társaság
Hunent Zrt.

Munkavégzés helye
Munkabér
Jánoshalma
megegyezés szerint
Csávoly + vidék
megegyezés szerint
Mélykút
megegyezés szerint
Üllés +vidék
181.000 – 200.000,-Ft
Üllés + vidék
181.000 – 200.000,-Ft
Üllés + vidék
181.000 – 200.000,-Ft
Kiskunhalas
210.000,-Ft

Villanymotor Kft.

Jánoshalma

200.000,-Ft

Koch Borászat Kft.

Borota

megegyezés szerint

Koch Borászat Kft.

Borota

megegyezés szerint

Fenti ajánlatokról további információ a Jánoshalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kérhető:
6440 Jánoshalma, Arany János u. 13. Tel. 77/ 795-015
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
08.00-12.00
13.00-16.00

Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket!

Kedd
08:00-12:00

Szerda
08.00-12.00
13.00-16.00

Csütörtök
nincs

Péntek
08.00-12.00

Kérjük a munkáltatókat, jelezzék állás ajánlataikat a
Foglalkoztatási Osztályon, segíteni szeretnénk az állások betöltésében!
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MEGHÍVÓ

MUNKAHELYTEREMTÉS 2018
MUNKÁLTATÓI FÓRUM

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Jánoshalmi Járási Hivatala 2018.
augusztus 7-én, ez évben már második alkalommal ( az első fórum január 16-án volt ) a jánoshalmi Városgazda Kft „Zöld Termében” Munkáltatói
Fórumot tartott.
A Járási Hivatal vezetője Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna köszöntötte
az előadót és a munkáltatók megjelent képviselőit. Felhívta a vállalkozások figyelmét arra, hogy a helyi kormányablakban milyen sok ügyet elintézhetnek, heti két napon NAV ügyfélfogadás is várja őket. A hivatalveze-

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Jánoshalmi
Járási Hivatal

Generali a Biztonságért
Alapítvány

MAGOSZ

tő elmondta, hogy 2018. szeptember 10-15 között a Kormányablak busz a jánoshalmi járás területén fogadja
majd az ügyfeleket, amelyről plakátokon is tájékoztatják a
lakosságot. Kérte a vállalkozásokat, hogy vegyenek részt
kiállítóként a szeptember 14-15-én tartott „Szüreti expo”
rendezvényen, ahol a cégek ingyenesen bemutathatják
tevékenységüket, reklámozhatják termékeiket.
A fórum fő napirendjeként a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály szakügyintézője Bugya Zita mutatta be a NFA-2018-KKV kódjelű mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására vonatkozó pályázati felhívást.
A meghirdetett pályázat célja új munkahelyek létrehozása, meglévő munkahelyek bővítése, területi különbségek
csökkentése, térségi felzárkóztatás, helyi gazdaság megerősítése, hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiegészítő támogatással. Ismertette,
hogy mire pályázhatnak a vállalkozások, mekkora támogatást igényelhetnek, és milyen kiegészítő támogatásban
részesülhetnek.
Ismertette a pályázat benyújtásának határidejét, módját és a pályázat értékelésének menetét.
A megjelent vállalkozások írásos tájékoztató anyagokat vehettek át a
munkabérek és az ahhoz kapcsolódó járulékok 2018 évi változásairól,
álláskeresők foglalkoztatáshoz kapcsoló támogatásokról, kedvezményekről.
Jánoshalma, 2018-08-16.
Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
járási hivatalvezető

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

AM ASzK Jánoshalma

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a
2018. szeptember 14-15. között megrendezésre kerülő

„Szüreti Expó”
rendezvényre.

Helyszín: AM Szakképző Iskola udvara (Jánoshalma, Béke tér 13.)

Védnök: Dr. Nagy István agrárminiszter

A rendezvény programja:

• Jánoshalmi Gazdakör kiállítása (a kiállítás ideje alatt
tombolajegy vásárolható a teremőröknél)
• járási termelők kiállítása
• BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatalának bemutatkozása,
Közfoglalkoztatási Kiállítás
• Járási Mobil Kormányablak helyszíni ügyintézési
lehetőséggel
• Gazdafórum a Kormányhivatal és NAK előadóinak
közreműködésével
• Festmények, kézimunkák, ékszerek, virágkompozíciók,
kerámiák kiállítása
• Egészségügyi Szűrőbusz, Jánoshalmi
Egészségfejlesztési Iroda állapotfelmérés, Benkő
Patika gyógytermékek, gyógyászati segédeszközök és
Városházi Patika egészségügyi vizsgálatok
• Mezőgazdasági gépek kiállítása
• Munkavállalók toborzása a Hunent Zrt. új mélykúti
víziszárnyas feldolgozó üzemébe
• Helyben sütött pékáruk, rétesek, édességek, fagylalt
árusítása
• Kosárfonás, kézműves bemutatók, Vadászati kiállítás,
Háziállat-szarv gyűjtemény,
• Díszmadár és kisállat kiállítás, gyermekeknek állat
simogató, kreatív műhely,
• Gokart traktor kipróbálása,
• Szombaton töltött káposzta-főző verseny,
• „Jánoshalma anno” és „A jánoshalmi labdarúgás
aranykorának krónikája”, továbbá „A jánoshalmi Szent
Anna templom” című könyvek árusítása,
• Dr. Bárth János „Jankováci levelek” című könyvének
árusítása, dedikálás: szeptember 14. péntek: 10-12 óráig
és 15-16 óráig
• Büfé

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
A BELÉPÉS DÍJTALAN!

P r o g r a m:

2018. szeptember 14. (péntek)
●●Kiállítások nyitva tartása: 900 -1800 óráig
●●1000 Expó ünnepélyes megnyitása a Szakképző Iskola udvarán
megnyitják: Taskovics Péter AM ASZK igazgatója
Kovács Ernő kormánymegbízott
Bányai Gábor országgyűlési képviselő
Czeller Zoltán Jánoshalma város polgármestere
Gáspár Ferenc NAK Bács-Kiskun Megyei elnöke
		
A megnyitón fellépnek:
Pöndölösök citerazenekar
Új Pávakör énekkar

7. oldal

●●1100-1230 Gazdafórum a Kormányhivatal és NAK előadóinak közreműködésével
●●1230-1300 Szüreti ételek kóstolója (pincepörkölt, macskanyomos tarhonya, a helyszínen kóstolói jegy vásárolható a teremőröknél 600 Ft/
adag )
●●1400 Színpadi programok (a járás településeinek oktatási intézményeiből érkezett óvodás, iskolás fellépők, Kéleshalmi Népdalkör és mások
fellépése)
●●1700 Ötödik nemzetközi művésztábor tárlatának megnyitója (Művésztelep: Jánoshalma, Kossuth u. 5. sz.)
●● Kormányablak busznál helyszíni ügyintézési lehetőség 1300 -1500 óra
között
●●1900 Távcsöves csillagkeresés a Szakképző Iskola udvarán

2018. szeptember 15. (szombat)
●● Kiállítások nyitva tartása: 900 -1800 óráig
●● 900 Töltött káposzta-főző verseny megnyitója
●● Kóstolói jegy vásárolható (660 Ft/adag) a Szakképző Iskola pénztárában 2018. szeptember 13-án (csütörtök) 1600 óráig vagy a helyszínen
●● Szüreti Kupa a jánoshalmi Sportcsarnokban (szervező: Szabó Kornél)
●●1100 -1300 óra között és 1400 óra után színpadi programok
●●1200 órától a Desperado együttes műsora
●●(Fellépnek még: Forgó-Beregi Fúvószenekar, Vadvirág Tánccsoport,
Szederinda citerazenekar és mások)
●●1330 órától töltött káposzta-főző verseny díjainak átadása
●●Egészségügyi szűrőbusz szolgáltatásai igénybe vehetők a nap folyamán
●●Kormányablak busznál helyszíni ügyintézési lehetőség 1000 -1600 óra
között

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei
Szervezete
tisztelettel meghívja Önt a

GAZDAFÓRUM
című rendezvényre.
Rendezvény helyszíne: AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Rendezvény időpontja: 2018. szeptember 14-én (péntek)
10.00 – 13.00
Napirendi pontok, témák:
930 – 1000 Regisztráció
1000 – 1030 Megnyitó
Taskovics Péter AM ASZK igazgatója
Kovács Ernő kormánymegbízott
Bányai Gábor országgyűlési képviselő
Gáspár Ferenc elnök, NAK Bács-Kiskun
Megyei Szervezet
1030 – 1110 Agrár- és Vidékfejlesztési támogatások ellenőrzése, kifizetések alakulása, aktualitások
Madari Örs főosztályvezető,
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály
1110 – 1150 Felszín alatti vízkivétel, engedélyezés, kutak legalizálása
Székely Erika vidékfejlesztési és szaktanácsadási igazgató, NAK
1150 – 1230 A kárenyhítési rendszer tapasztalatai, valamint a gyümölcs ültetvények nyilvántartásával kapcsolatos legfontosabb feladatok
ismertetése
Szabó János osztályvezető, Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Agrárügyi Főosztály, Földművelésügyi Osztály
1230 – 1300 Ebéd
A rendezvényen való részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött.
Tisztelettel kérem, hogy a regisztrációhoz szíveskedjenek kamarai kártyájukat vagy őstermelői igazolványukat
magukkal hozni.
Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Kecskemét, 2018. augusztus 31.
Tisztelettel:

Gáspár Ferenc s.k.
megyei elnök

ÁLLÁSHIRDETÉS

Dolgozni akaró és tudó kollégát
keresünk csapatunkba.
Feltétel: B kat. jogosítvány.
Érd: +36 20 546 1140
info@deltasec.hu

2018. szeptember 16. (vasárnap)
Ezen a napon csak a Gazdakör kiállítása tekinthető meg.
1500 Gazdakör terménybemutatójának eredményhirdetése és tombolasorsolás
A rendezvénnyel kapcsolatosan érdeklődni lehet a szervezőknél:

¾¾ AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tel.:77/401-028,
70/458-2366
¾¾ BKMKH Jánoshalmi Járási Hivatal Tel.:70/457-1043
¾¾ Jánoshalma Város Önkormányzata Tel.:77/501-001
¾¾ Jánoshalmi Gazdakör Tel.: 20/965-7021
¾¾ Töltött káposzta-főző verseny Tel.:70/332-8933
¾¾
¾¾ Igény szerint szállást és étkezést biztosítunk!

Álláshirdetés!

Rusi-Ker Kft. 2 fő részére állást kínál
élelmiszer eladói munkakörbe.
Feltétel: Szakirányú végzettség,
értékesítési gyakorlat, ápolt megjelenés.
Fizetés: közös megegyezés szerint.
Jelentkezni: Személyesen önéletrajzzal.
Telefonszám 06 20 525-2259
Cím: Jánoshalma Halasi utca 32.
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Gyökereink Ápolása
Augusztus 15-dike volt a nap, amikor elindultunk Jánoshalmára. Mind nagyon
izgatottak voltunk, és alig vártuk már, hogy odaérjünk. Először is elmentünk ebédelni, majd a cuccainkkal elfoglaltuk a szállást. Nagyon meglepődtünk azon, hogy
milyen szép szobát kaptunk. Én és a szobatársam egy 3 ágyas szobát kaptunk.
Aznap nagyon fáradtak voltunk, alig vártuk, hogy aludni mehessünk. Vártuk a másnapot, hogy fürödni mehessünk Kiskunhalasra. Nagyon jól éreztük magunkat. Este
szentmisén vettünk részt, utána vacsora következett. Az este a hittantermekbe
folytatódott közösségi játékokkal. Nagyon jó volt. Reggel 6 órakor ébresztő volt,
majd szentmise, amit reggeli követett. Indultunk Ópusztaszerre, majd Szegedre.
Én sajnos nem mentem. Negyedik napon a kiscsoportos beszélgetés volt, ebéd, és
azt követően, választható programok. Este szentmise, vacsora és az izgalmas számháború. Másnap táborzáró melyre mindenki nagyon készült. Volt versmondás,
éneklés, sőt színjátszás is. Vacsora után táncoltunk a felnőttekkel együtt. Utolsó
előtti nap a táborértékelő, amit ünnepi szentmise követett, vacsora és végül kulturális est. Holnap ébresztő, szentmise, reggeli majd búcsúzkodás.
Nagyon sajnálom, hogy itt hagyjuk ezt a szép helyet, jó társaságot, de örülök,
hogy sok élményben volt részem. Remélem, még adódik ilyen alkalom.
Juhász Lea/Szenttamás/.

„Gyökereink Ápolása” című projekt, melyet
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiirt
pályázat keretáben valositunk meg. A jánoshalmi
Romai Katolikus Plébánia által megnyert pályázat több program ellemből ál. Fő célja a közösségépítés a hítélet erösítése és kapcsolatok kiépítése. A projekt keretében Jánoshalmán szerveztük meg 2018 augusztus

15-21 között a közösségépítő tábort az ifjúság
részére. A táborban közel 60 fő vett részt Jánoshalmáról, Tusnádfürdőről, Temerinből, Szenttamásról és Topolyáról. A tábor programja színes
tevékenységeket kinált, mely egymásra épülve
elérte célját, a közösség építést.
A tábor végére a résztvevők tudásban gazdagodtak, szeretetben gyarapodtak és egy életre

szoló élménnyel távoztak Jánoshalmáról. A tábor
kiértékelése keretében a résztvevők megköszönték a plébániának a gazdag programokat a lehetöséget, hogy itt lehettek. A szervezöknek a gondoskodást és a vérosnak a vendég szeretetet. A
tábor zárása alkalmából a résztvevők Élménybeszámolokal köszönték meg az eltelt hetet.
Ezekből egy párat közzé teszünk.

Augusztus 15-én, szerdán fél 12-kor a tusnádfürdői kiscsapatunk megérkezett Jánoshalmára,
táborunk helyszínére. Kedves fogadtatásban volt részünk, Karcsi bácsi várt ránk. Megebédeltünk és elfoglaltuk a szállásainkat. Én három délvidéki lánnyal kerültem egy szobában. Rögtön
összebarátkoztunk mintha mindig ismertük volna egymást pedig még azelőtt sohasem találkoztunk. Ahogyan teltek a napok a táborban, kialakult a kis négyes csapatunk, az első naptól kezdve összekovácsolódtunk és mindig együtt voltunk majdnem minden tevékenységen. Minden
tevékenység nagyon tetszett a táborban, de legjobban a Kiskunhalason való strandolás és Szeged város megtekintése, ezek voltak a kedvenceim. Nagyon tetszett a tábor programja, látszott,
hogy sok munkát fektettek bele a szervezők azért, hogy mi jól érezzük magunkat és felejthetetlen élménnyekkel gazdagodjunk. Nagyon örvendtem a mindennapi szentmisének, amit nekünk
tartottak. Ez egy remek program volt, hiszen így mindenkinek esélye lett Istent magunkhoz közel
tudni, mindenkinek szüksége van a Jóistenre. Szerintem azért is telt ilyen jól ez a tábor, mert
Istent minden nap szorosan közel érezhettük magunkhoz. Hálás vagyok Istennek és a tábor
szervezőinek, hogy itt lehettem, jól éreztem magam, nagyon kár, hogy ilyen hamar eltelt. Sok
élménnyel és sok új barát megismerésével térhetem haza, akikkel a jövőben is fogom tartani a
kapcsolatot, Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem.
2018.08.20. Jánoshalma
Sántha Emese/Túsnádfürdő/

Bezeg Andrea vagyok Szenttamásról. Ez a hét számomra felejthetetlen volt. Sokat tanultam. Minden percét élveztem, amit együtt töltöttem a
barátokkal és a vezetőkkel, rengeteg új barátom lett, aminek nagyon
örülök. Nagyon rossz érzés fog el
mikor rájövök, hogy mennyire gyorsan múlik az idő és nemsokára itt a
búcsú ideje. Már csak egy napunk
maradt, hogy visszaadjuk azt a sok
szeretetet és törődést, amit ez tábor
nyújtott nekünk. Lélekben is felerősödtem a sok csoportos beszélgetés és szentmiséknek köszönhetően.
Egy hatalmas köszönet jár még Karcsi bácsinak, aki igyekezett minden
percét szebbé tenni a tábornak. Neki
köszönhetjük ezt a sok szép élményt.
Szerintem Karcsi bácsi elérte a célját, mégpedig azt, hogy az egész
tábor egy nagycsaláddá kovácsolódjon. Mindenki megkapta azt az érzést,
hogy nem csupán csak egy ember a
világ számára, hanem egy világ egy
ember számára. Ezen kívül még azt is
megtanultam, hogy nem számit honnan jövünk, melyik városból vagy faluból, milyenek a szokásaink, hiszen
egy nyelvet beszélünk, és az a fontos, hogy mindannyiunk mellkasában
van egy szerető szív. Hálás vagyok a
vezetőknek, hogy megfelelő szigorral
tudtak ránk ügyelni. Remélem nagyon
sok éven keresztül fog még működni
ez a közösség és lesz még részünk
ebben a sok élményben.
2018. augusztus 20. Jánoshalma
Bezeg Andrea/Szenttamás

MEGHÍVÓ

A Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület és a Honvéd Kaszinó
Kulturális Egyesület 2018. szeptember 29-én (szombat) tartja a 102.
légvédelmi tüzér ezred megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére
szervezett ünnepséget, melyre tisztelettel várjuk az ezrednél szolgáltak jelentkezését is.
A rendezvény fővédnöke: Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter,
védnöke :Bányai Gábor országgyűlési képviselő
A rendezvény támogatói – Jánoshalma Városi Önkormányzat,
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
Program:
¾¾ Vendégvárás az „IMRE ZOLTÁN Kulturális Központban” 09,30 - tól
¾¾ Koszorúzás a „Hősi Sírkertben” (Kistemető)
10,00 - tól
¾¾ Koszorúzás az „IMRE ZOLTÁN Kulturális Központban” 10,45 - től
¾¾ „Parancsnoki értekezlet” a Kulturális Központban
11,00 - tól
¾¾ „Honvéd Művészegyüttes műsora
12,00 - tól
¾¾ Ebéd
13,00 - től
¾¾ Baráti beszélgetés
15,00 - tól

Jelentkezés, bővebb információ szeptember 18-ig:
Györgypál Csaba nyá. alezredes: 30/381-3795 telefonon,
illetve szerdai napokon 16,00-17,00 személyesen a „Diákotthoni klub helységben” (Molnár János utca)
Györgypál Csaba nyá. alezredes
BJHNYE elnöke

Sere Mihály
HKKE
ügyvezető elnöke
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Felhívás!

A SZÜRETI EXPO program keretén belül, az AM Kelet – magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Töltött káposzta főző versenyt hirdet!
A verseny időpontja: 2018. szeptember 15. (szombat)
Helye:
6440 Jánoshalma, Béke tér 13. sz. (szakképző iskola)

Versenyfeltételek:

Jelentkezés: 2018. 09. 10.-éig, 8,00 h-12,00 h között munkanapokon,

az iskola portáján, a nevezési díj befizetésével (6440 Jánoshalma,
Béke tér 13).
A versenyen maximum 30 főzőhelyet tudunk biztosítani!
A verseny nevezési díja:
Ifjúsági: 5 500 Ft/bogrács
Felnőtt: 7 000 Ft / bogrács
A nevezési díjért, minden versenyzőnek biztosítjuk, a főzéshez szükséges
alapanyagokat: savanyított káposztát 2 kg, 40 db káposzta levelet, és 3 kg
darált húst.
Az alapanyagokat 2018. 09. 14-én (pénteken) délután 15,00 h-17,00 h
között vehetik át a jelentkezők: Csimáné Balázs Zsuzsanna oktatótól,
Jánoshalma, Béke tér 2. szám alatt.

Verseny szabálya:

Az otthon beízesített, betöltött káposztát, bográcsba helyezve, szombat reggel, a
verseny helyszínén kell bemutatni.
A kialakított főzőhelyen, a szervezők által meghatározott időben (9 óra), a
versenyzők megkezdik a főzést. A főzést 12,00 óráig kell befejezni.
Az ételek bírálata 12,00-tól - 13,00-óráig. Eredményhirdetés 13,30-tól.
Minden versenyző számára biztosítunk egy db asztalt és székeket, vagy padot, ha
többre van igény, azt előre kérjük jelezni. Kérjük, ha lehetősége van saját asztalt,
padot hozni, jelezze.
Aki saját sátrat szeretne felállítani, az alapanyag átvételekor, jelezze a
szervezőknek.
Vendégeink részére, akik nem hivatalosak egyik bográcsfőző helyre sem,
ismét lehetőséget biztosítunk töltött káposzta adagok elővásárlásra az iskola
pénztárában.
Ebben az évben is díjazni szeretnénk a főzőhely környékének hangulatos, stílusos
díszítését, ezért kérjük a versenyzőket, hogy szépítsék környezetüket az értékes
díjakért.
Érdeklődni lehet, az alábbi telefonszámokon:
Taskovics Tiborné 06/30/539- 2932
Zadravecz György 06/70/332 – 8933
A vendégeinket és a versenyzőinket
színvonalas kiállítások,
gépbemutatók és szórakoztató
programok várják!
Tisztelettel a szervezők!
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Töltött káposzta főző verseny
programja
2018. 09. 15. (szombat)

„ SZÜRETI EXPO”

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
6440 Jánoshalma Béke tér 13.

8,30-9,00 h-ig Regisztráció a versenyre (csak azok részére,
akik jelentkeztek 2018. 09. 10-éig.)
Regisztráció a helyszínen. A főzőhely kialakítása. Előkészület.
Csak, bekötött nyomáscsökkentővel ellátott gázégőkkel szabad főzni!
Saját sátor felállítása esetén, szükséges előre egyeztetni a szervezőkkel! )
9,00 h.
- Tűzgyújtás
Tűzgyújtás után, a főzés időtartama alatt a főzőhelyen kizárólag, és csak a FŐZŐMESTER, és a csapata (2-3 fő) tartózkodhat!
Ebben az időszakban kerül sor a sorszámot tartalmazó boríték és a tányérok átvételére.
10,00 h-tól - Főzőhelyek kialakításának bírálata
12,00 h. - Tálalás
Az elkészült káposztát, az egységesen kiadott tányérban, az aljára ragasztott sorszámmal ellátva BÍRÁLATRA előkészítik a versenyzők, ill. a csapatok! Tálalás: egy adag (2 db) káposztát ízlésesen, tetszés
szerint körítve, és díszítve kérjük. Az így előkészített káposztát, a zsűri elé a felszolgálást segítő tanulók
viszik, ezért kérjük, hogy csak nekik adják, át az értékelésre előkészített tányért!
13,30 h.- Eredményhirdetés - Díjak átadása
A versenyzők egyénileg gondoskodnak az evőeszközök, a tányérok, és az esetleges ételmaradékok, illetve a keletkezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról!
Továbbá FELHÍVJUK A VERSENYZŐK , ILL. A CSAPATOK FIGYELMÉT,
hogy a felsoroltakat hozzák magukkal: evőeszközök, tányérok, tejföl, kenyér …stb.
Kérünk minden versenyzőt, ill. csapatot, a szabályok pontos betartására!
Minden résztvevőnek sikeres versenyzést, és kellemes időtöltést kívánunk!
Tisztelettel, a szervezők!

Hálaadás a
jó termésért

Menyhárt Sándor plébános kéri, hogy ,
aki tud valamilyen terményt hozni magával, az szeptember 16, vasárnap 10 órai
a szentmise előtt gyülekezzen a katolikus templom bejáratánál, körmenetben
viszik majd föl az oltár elé a terményeket, melyek megáldásuk után, a szentmise végén, hazavihetők.
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Augusztus a Biztos Kezdet Nyitnikék Gyerekházban
A Gyerekház augusztusban is várta az anyukákat, apukákat babáikkal/kisgyermekeikkel együtt. A nagy meleg minket is többször próbára
tett. Nem könnyű feladat, olyan tevékenységet kínálni amely, még a nagy

hőségben is élvezetes lehet egy kicsi gyermek számára. De, a kreativitá- ni és még homokvárat is építeni. De, ezzel még a nyár nem ért véget. Mársunknak hála, sikerült az udvaron egy kisebb, vizes játszóteret kialakítani. ti néninek köszönhetően, az idén is több héten keresztül medencézhettünk
Így aztán a gyerekek nagy örömére tudtunk: pacsálni, saralni, vizibombáz- náluk. Itt az anyukákkal közösösen sütöttünk, főztünk, kedveztünk a gyerekeknek. Pszichológusunk Dr. Kinigopulos Márta mint, minden hónapban, most is ellátogatott hozzánk, hogy választ adjon a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekre. A hónap végén pedig egy rendhagyó búcsúztatót szerveztek az anyukák, mely mindenki számára nagyon megható
volt. Egy gyönyörű dallal, énekkel, tortával köszöntek el a Gyerekháztól
azok a szülők, és gyermekeik , akik ősztől már óvodában, vagy bölcsődében folytatják tovább gyermekéveiket. Szeretettel gondolunk Rájuk, hiányozni fognak!

KLÍMÁVAL FŰTENI?
Az ősz beköszöntével, bizonyára Ön is elgondolkodott már azon, hogyan fogja a fűtési szezont megoldani. A hűvösebb estéken egyszerű megoldásnak tűnik egy-egy helyiség fűtésére az olajradiátor, vagy a hősugárzó. Ezeket a készülékeket könnyű üzembe helyezni, csak be kell dugni a konnektorba és már fűtenek is. A
probléma ezekkel a készülékekkel az, hogy nagyon magas az üzemeltetési költségük. Egy olajradiátor, vagy
hősugárzó 1 kW elektromos energiából, 1 kW fűtési energiát tud előállítani. A hőszivattyúk (azaz a split klímák)
ennél sokkal hatékonyabb megoldást kínálnak, mert azok a felhasznált energia 3-6-szorosát képesek előállítani! Ezért manapság egyre népszerűbb megoldás a klímával történő fűtés, melynek számtalan előnye van:
—— Kényelmes. Nem kell fát hasogatni, behordani és azzal piszkolni.
—— Sokkal költséghatékonyabb, mivel egy berendezéssel megoldódik a hűtés és a fűtés.
—— Telepítési költségei alacsonyak. Pár óra alatt kiépíthető egy komplett rendszer családi házban, lakásban, vagy irodában.
—— Rendkívül gyorsan képes felmelegíteni a fűtött teret.
—— Nincs szükség kéményre, így nincs tűz, robbanásveszély, füst és nincs szénmonoxid mérgezés veszélye, vagy hőveszteség ami a kéményen keresztül távozna.
—— Tisztítja a levegőt. A modern klímák kiszűrik a levegőben található vírusokat, (pl.: influenza vírust) allergéneket, polleneket, így biztonságos kellemes környezetet teremtenek otthonában.
—— Hosszú élettartamúak és megbízhatóak. A mai modern inverteres klímák akár -20O-os hőmérséklet
esetén is ellátják a fűtéssel kapcsolatos feladataikat, viszont fontos megjegyezni, hogy az egyszerű és jellemzően régebbi típusú ON/OFF klímaberendezések maximum 0 fokig képesek fűteni.
—— Sokoldalú és kényelmes. WIFI vezérlés? Nem gond! Kényelmesen, telefonól, bárhonnan! Programozás? Természetesen! Egyszerűen, gyorsan! Temperálás? Egyre több készülék alkalmas arra is, hogy
télen 8O-on tartsa a nem lakott lakásunkat, nyaralónkat, hogy ne okozzon kárt a fagyveszély!
—— Gazdaságos. A mai klímák a felhasznált 1 kW energiából képesek annak többszörösét is előállítani
fűtésre vagy hűtésre, a fűtésre optimalizáltaknál ez elérheti akár a hatszoros hatásfokot is. Egy 45 m2-es
helység esetén 48,- Ft-os áramdíjjal számolva 4 kW fűtőteljesítményű klímával, napi 12 órát használva
691,- Ft a költség (12 óra x 1,2kW x 48,-Ft). Az üzemeltetési költség tovább csökkenthető olyan inverteres klímával, melyre igénybe vehető a “H” tarifa kedvezmény, aminek igénylésében teljeskörű dokumentációval segítünk! Ebben az esetben a 48,- Ft-os áramdíj helyett 27,- Ft-os tarifával számolhatunk!
Ha még nincs klímája és szeretne, vagy ha a régi, elavultat cserélné, állunk rendelkezésére a kiválasztástól a
beszerelésig!
Kósa-Csincsák Angelika és Kósa Zsolt
www.friolux.hu, +36302536586

Továbbra is várunk minden babát és anyukáját 0-3 éves korig a „Nyitnikék”-be.
Nyitnikék BK. Gyerekház
6440 Jánoshalma Dózsa Gy. u. 93
Márti néni, Ági néni és Niki
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Tanévnyitó szentmise

Szeptember 2-án a tíz órakor kezdődő szentmisén
tartotta iskolánk ünnepélyes tanévnyitó ünnepségét.
Kaszás Eszter igazgató asszony beszédében elmondta,
hogy összesen 364 gyermek kezdi meg a Szent Anna
Katolikus Intézmény keretein belül a tanévet. Beszámolt a nyáron történt személyi változásokról. Régi új
kollégaként újra az iskolában dolgozik Pusenszkiné Papp Beatrix tanító. Nevelőtestületünkben
új kollégaként üdvözöljük a tavaly még óraadóként tevékenykedő Füves
Bélát.
Az új hitoktatók pedig,
Richter Mátyás, Gyirán
Péter és Csima Edit a Jóistenhez való közeledést
segítik.
A régi óraadók mellett
testnevelést és napközis
órákat ad Somogyiné Sági
Piroska. Óvodánkban Sarokné Juhász Anita óvodapedagógus gondoskodik a továbbiakban a Katicabogár
csoportosokról.

Tárgyi feltételeink is fejlődtek a nyár folyamán.
Fenntartónk több mint tíz millió forintot áldozott arra,
hogy mindannyian megújult környezetben kezdhessük
el az új tanévet. A nyári karbantartási, felújítási munkálatok nyomán három osztályterem új laminált padlózatot kapott, a folyosó falán egészen új felülettel
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Csibetábor

találkozhatunk, az ebédlő
pedig teljesen megújult. A
Menő menzák az iskolában elnevezésű pályázatnak köszönhetően hamarosan teljesen új bútorzat
és konyhai felszerelés teszi
még kellemesebbé a közös
étkezéseket. Az óvoda
mindkét épületének külső
fala megújult, valamint a
Bernáth Zoltán utcai épület öltözőjének burkolata is megváltozott. Biztonságosabb lett az udvari
beton, és a méhecske csoport új radiátorokkal és laminált padlóval lett még esztétikusabb.
Az adminisztratív dolgozók lelkes munkája idén is
biztosítja a hátteret ahhoz, hogy megkezdődjön az
új tanév.
Idei jelmondatunk: „Közeledjetek az Istenhez, és

EFOP 1.4.2-16-2016-00020 Integrált térségi gyermekprogramok „Együtt könnyebb” pályázatának köszönhetően az idei tanévünket
elsőseink rendhagyó napokkal kezdték. Augusztus utolsó hetében legkisebbjeinknek tábort szerveztünk, ahol a jókedv, a móka uralkodott egész héten. A gyerekek nagyon élvezték a kézműves-, ének foglalkozásokat, a Király tanyán tett látogatást. Ezekben a napokban
új barátságok szövődtek, a gyerekek megismerték egymást és a tanító néniket, így szeptember 3-án már teljesen otthonosan érezték
magukat iskolánkban.

Pedagógus lelki nap Kalocsán
közeledni fog hozzátok.” (Jak. 4,8)
Ennek szellemében a gyermekeket, diákokat feltöltődött, szakmailag felkészült, Istenben bízó, segítőkész, mosolygós, pedagógusok várják.
Ezt követően igazgatónő köszöntötte az első osztályt kezdő gyermekeket.
Az üdvözlés és a befogadás jeleként nyolcadikos
tanulóinktól megkapták
nyakkendőiket, amelyeket
Menyhárt Sándor plébános atya áldott meg. Majd
Richter Mátyás káplán atya
megszentelte elsőseink
iskolatáskáját, hogy Isten
áldása kísérje új tanulóink
munkálkodását a következő nyolc évben.
A meghitt pillanatok után Isten segítségében
továbbra is bízva, Szent Anna közbenjárását kérve igazgatónő megnyitotta a tanévet.
Buzder Mónika

Bábel Balázs érsek atya meghívásának eleget
téve, augusztus 29-én tantestületünk tagjai is részt
vettek a Kalocsán megrendezett lelki felkészülésen. Lukács László piarista atya első előadásában
bemutatta a Youcat című könyv második kötetét,
a Docat című művet. Az alkotás a maga moderitásával vezeti rá az olvasót, hogy Jézus személyéhez kell elvezetni a gyerekeket és magunkat a szeretet ereje által. Isten a szeretet, a Szentháromság
pedig az élet isteni teljessége. Hangsúlyozta, hogy
a társadalom alapját képező családot és annak kapcsolatrendszerét folyamatosan ápolni kell, hogy a gyermekek megtapasztalhassák a
feltétel nélküli szeretetet, hisz ez által lesznek gyökereik, és boldog jövőjükhöz így kapnak szárnyakat. Második előadásában az iskolával,
mint missziós helyszínnel foglalkozott. Kiemelte, hogy a katolikus intézmények nem csak tanítva tanítanak, hanem emellett hitre és hitben nevelnek. A szeretetben és hitben felnövekvő gyermek így kettős szeretetburok által erősödhet.
Az elgondolkodtató előadások után Tomori Pálra emlékeztünk, majd ünnepi szentmisével zártuk a napot.
Szente Mariann

20 éve ballagtak a
katolikus iskolában

2018. aug. 18-án 20 éves osztály találkozóra hívtak
iskolánk első végzősei. Izgatottan készültem és vártam
a találkozást egykori diákjainkkal egyrészt azért, mert
különösen kedvesek voltak számomra, őket tanítottam
a legtöbb óraszámban, ők voltak a nagyok, másrészt
azért, mert 20 év távlatából már le lehet mérni, hogy
az iskolában kapott nevelés és tanítás milyen gyümölcsöt termett.
Az iskola indulásakor negyedikesek voltak. Köszönet
a szülőknek, hogy vállalták az iskola váltást és 17-en
bíztak abban, hogy a Szent Anna Katolikus Iskolának
lesz jövője. A további években még nyolcan csatlakoztak, így 24-en fejezték be a nyolcadik osztályt.
Kasziba Magdolna osztályfőnökkel meghatottan és
elégedetten hallgattuk a jelen lévők őszinte beszámolóit életük alakulásáról. Mindketten nagyon büszkék
vagyunk, mert az osztályból kilencen főiskolai és egyetemi diplomát szereztek, hatan érettségiztek és külön-

böző szakképesítésen
vettek részt, a többiek
szakmát tanultak. Mindenkinek van munkája, többen közép vezetői munkakörben dolgoznak, vállalkozást
vezetnek. Négyen külföldön dolgoznak, hatan
Jánoshalmán élnek.
A lányok közül többen
szülési szabadságon
vannak, eddig 31 kis
gyerek született az osztályban. A vallás gyakorlása is jelen van többek életében, szentségi házasságot kötöttek,
gyerekeiket megkeresztelték, katolikus óvodába, iskolába járatják. Az egyik külföldön élő diákunk szervezi a
magyar miséket a környezetében.
A jó hangulatban elfogyasztott ebéd után felidézték
az iskolában töltött éveket: a családias légkört, Tajdina atya reggeli áhítatait, a közös étkezéseket és azt,
hogy minden diák és tanár név szerint ismerte egymást. Sokan emlékeztek az első táborra Meszesen a
Duna parton, amikor éjszaka elrabolták János bácsit,
az abádszalóki táborban a Köjál ellenőr megjelenésére,
a fatimai repülőgép útra és Seregély érsek úr versikéjére, az osztály kirándulásokra, az órai csínytevésekre.
Az estébe hajló találkozó végén elégedetten és jó
érzéssel köszöntünk el a ma már 34-35 éves egykori diákjainktól és úgy éreztük, hogy munkánk gyümölcse beérett.
Kiss Györgyné
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Hunyadis baptista hittanosok a Dunakanyarban

2018. szeptember

Évnyitó
Idén is, mint már néhány éve, az első tanítási nap reggelén tartottuk
évnyitónkat.

Igazgató úr meg is jegyezte, hogy pontosan ott folytatjuk, ahol abbahagytuk, hisz a rossz idő miatt évnyitó ünnepségünket is az osztálytermekben kellett végighallgatni kisdiákjainknak, mint júniusban az évzáró műsort.

Július 9-én, egy meleg nyári reggelen 36-an jánoshalmiak felültünk a
vonatra és elindultunk Tahitótfaluba. A festői környezetben elhelyezkedő
baptista tábor a Duna-kanyarban található a Duna-Ipoly nemzeti parkban.
A vonaton még csatlakoztak hozzánk Bajáról, Kiskunhalasról, Szegedről,
így mire a táborba érünk 125-re dagadt a népes csapat. Faházakban szállást foglaltunk és elindult játékokkal teli nyári táborunk. Fél éves előkészületnek és a Jó Isten áldásának köszönhetően minden programunk jól sikerült. A sok finom étel mellett gazdag programkínálatban dúskálhattunk.
Zenekar vezetésével énekeltünk, a hunyadis bábcsapat érdekes jelenteket
adott elő, sütöttünk kürtőskalácsot, büfézhettünk, kipróbálhattuk a bátorságunkat, boboztunk Visegrádon, hajókáztunk a Dunakanyarban, légvárakban ninja warriort játszottunk, népi fajátékokat próbálhattunk ki, közösséget
építettünk emberre és Istennel egyaránt. Néhány szóban nem lehet elmondani azt, amit átéltünk, ezért gyere el jövőre velünk, hogyha 7-14 év között
vagy. Tahitótfalu, 2019. július 8-13.
Milánkovics Dániel – Dana bácsi, baptista lelkipásztor
2018-ban a
jánoshalmi gyerekeket látták
vendégül az
erdélyi (csíkszeredai) Petőfi
Sándor Általános Iskolások.
A tábor 2018.
június 3-9-ig tartott. Szerdán
korán indult a
buszunk Erdélybe, sok gyermek számára az ismeretlen felé! Hosszú
utunkat többször megszakítottuk, például Királyhágón megkóstoltuk az igazi áfonyát.
A tordai sóbányánál ugyan „pihenni” álltunk meg, de megmozgattuk lábainkat és a hosszú ücsörgés után derekasan „kilépcsőztük” magunkat!
Este már későn érkeztünk meg szállásunkra a csíksomlyói Szent István
Otthonba, minden nap innen tettünk kirándulásokat a közeli településekre.
Második
nap Csíkszeredában gyalogosan
sétáltunk
és megnéztük a
helyi nevezetességeket, épületeket, Csaba bácsi
idegenvezetésével
testvériskolánkat a
Petőfi Sándor Általános Iskolát
is megtekintettük.
Esténkén megfáradt lábainkat
a
„Barátok eredőjében” fürdettük meg és pihentünk az esti foci előtt.

Erdélyben
hegyek-völgyek között

Harmadik nap a farkaslakai Tamási-emlékházat néztük meg, ahol emlékkiállítás látható a Tamási család berendezéseivel, Tamási Áron használati tárgyaival. Alkotásaiból, írásaiból, leveleiből és fényképeiből válogatott gyűjtemény tekinthető meg, emellett családi fényképalbum és emlékkönyv is található.
Korondon az árusok sokaságában gyönyörködtünk, mindenki vett valami
emléket magának és szüleiknek.
Szovátán a Medve-tó környékét barangoltuk be.
Toplászat (taplógomba feldolgozása) Korondon, ahol ma is élő mesterség a taplófeldolgozás.
Az aragonit múzeumban - az ásványtól indulva -, megismerkedhetünk
annak kitermelési, feldolgozási folyamatával, majd felvonultak a belőle
készült tárgyak is.

Fél kilenckor felhangzott a hunyadis hívójel, és megkezdődött az ünnepség. Idén is kiemelt szeretettel köszöntötték a diákjaink és igazgató úr is a
legkisebbeket, elsőseinket. Megszeppenve, de egy szép verssel köszönték
meg a fogadtatásukat. Köszönjük, hogy féltett kincsüket ránk bízták, egyfajta szövetséget kötöttek velünk.
Jubileumi tanévet kezdtünk meg, ugyanis iskolánk 25 éve vette fel a
Hunyadi nevet. Büszkén viseljük e nevet és büszkék vagyunk, hogy hunyadisok vagyunk. Első jubileumi rendezvényünkként igazgató úr bejelentette
a november 10-én megrendezésre kerülő hunyadis bálunkat. Nagy szeretettel várjuk a szülőket, ismerősöket, barátainkat, volt diákjainkat!
Az évnyitó után jó hangulatban megkezdődött a 2018-2019-es tanévünk.
Pedagógusaink és az igazgatóság nevében nyugodt, boldog, eredményes tanévet kívánunk elsősorban diákjainknak, és a kedves szülőknek.
Kné Harkai Klára
Csíkszereda főterén felvonultak a székely falvak népviseletbe öltözött
leányai és legényei, népi játékok bemutatásával, körtánccal szórakoztatták a közönséget. Csíkszeredából együtt vonultunk ki a csíksomlyói nyeregbe.
Csík különböző vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól sajátos
népviseletükben érkező, néptáncukat, népzenéjüket és népdalaikat magukkal hozó hagyományőrző csoportok voltak jelen.

Az szép napos idő kedvezett a változatos, színes programoknak.
Ötödik nap Hidegségben egy takaros kis faluban székely ételeket kóstolhattunk meg, hangszerekkel ismerkedtünk, a csepergő eső ellenére még
kicsit körtáncoltunk is a pajta körül.
A tábor ideje alatt sikerült meghatározó élményeket adni a gyerekeknek,
akiktől rengeteg pozitív visszajelzést, köszönetet kaptunk.
Két év munkájának ismét meglett az eredménye, mivel egy felejthetetlen táborozáson vettünk részt! A jó testvériskolai kapcsolat ápolása reményeink szerint 2019. nyarán Jánoshalmán folytatódik, ahol régi és új barátok találkozhatnak!
Baka Orsolya táborvezető

Tájékoztatás, felhívás!

Negyedik nap az Ezer Székely Leány Napja rendezvényen vettünk részt.
Ez a tradícionális rendezvény a székely népviselet, néptánc és népzene értékeinek megőrzésére törekszik, megőrizve mindezeket az utókornak.

Örömmel tájékoztatjuk a jánoshalmi lakosságot, hogy a
2018/19-es tanévtől iskolánk kínálata alapfokú művészeti képzéssel bővült. A Lajtha László Művészeti Iskola megszűnését követően lehetőségünk nyílt zeneművészeti (billentyűs), táncművészeti (néptánc) és képző-iparművészeti tanszakok indítására. Szeretettel várjuk azokat az általános és középiskolás tanulókat, akik
kedvet és tehetséget éreznek magukban, illetve folytatni kívánják megkezdett művészeti tanulmányaikat. Beiratkozási lapokat,
bővebb felvilágosítást a Hunyadi Iskola titkárságán és az iskola
honlapján kaphatnak az érdeklődők.
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Nyári sikerek

Az AM ASZK két csapata sikereket ért el az AXIAL Kft és a MEGFOSZ közös szervezésű „Éld át igazából! - Legyél te is mezőgépész!” országos nyári versenyén, Hódmezővásárhelyen, a Hódmezőrület 3.0 rendezvényen.

13. oldal

A dietetikus
tanácsai
A gyerekek
megfelelő étrendje

3. helyezett csapat: Szakembörök - Sallai Zoltán, Dudás Ádám, Hajagos
2. helyezett csapat: SZAKI11 - Csima Norman, Dósa Martin, Kollár Benedek, Sallai László, Stibrik Ádám
Gergely, Nánai Kristóf, Tassi Krisztián
Zámbó Gábor
szakmai főigazgató helyettes

Az étkezési szokások jelentős része gyermekkorban rögzül.
Ahhoz, hogy hogy nőni, erősödni, illetve jól teljesíteni legyenek képesek az iskolában, sokféle tápanyagnak, vitaminnak és
ásványi sónak kell a szervezetükbe kerülni.
Ahogy nekünk felnőtteknek, úgy a gyerekeknek is napi ötször
van szükségük étkezésre: reggelire, tízóraira, ebédre, uzsonnára és vacsorára. A legfontosabb étkezés ezek közül a reggeli.
Azok, akik reggelivel kezdik a napot, kevesebb gondolkodási nehézséget és fizikális sérülést szenvednek el, mint azok,
akik kihagyják az első étkezést. A vacsorától számítva akár 12
óra is eltelhet a következő étkezésig. Ennyi idő alatt jelentősen
csökken a szervezetünk energiaszintje. Ezért is fontos, hogy a
reggeli tápláló és a kiegyensúlyozott táplálkozásnak megfelelő
legyen. A hétköznapi reggeli sietségben érdemes olyan reggelit
választani, amelynek elkészítése és elfogyasztása nem jár sok
idővel.(pl. tej reggelizőpehellyel, szendvics). Ideális esetben
a reggelinek teljes kiőrlésű gabonát és fehérjét, azaz pékárut,
tejet, tejterméket, vagy sovány felvágottat, halat, tojást, zöldséget-gyümölcsöt és folyadékot kell tartalmaznia.
A legtöbb gyerek az iskolai menzán ebédel, sőt, sok esetben tízórait és uzsonnát is ott kapnak. Felkeresik azonban
gyakran az iskolai büféket is. Annak érdekében, hogy gyermekünk egészségesen és kiegyensúlyozottan étkezzen, az ehhez
vezető lépéseket meg kell tanítanunk nekik apró trükkökkel.
Beszéljük meg, hogy milyen ételekre napjában hányszor van
szükségük, és otthon mi magunk is változatos étkeket tálaljunk
fel. (Ne csak a kedvencüket tegyük a tányérra, hanem mindent,
amire szükségük van). De ha minden kötél szakad, és kiderül,
hogy szemünk fénye sosem eszi meg a tízórait vagy uzsonnát,
akkor csomagoljunk neki könnyen ehető gyümölcsöt (almát,
banánt, szilvát), müzli szeletet, összevágott répát. Törekedjünk
a változatosságra és különösen a zöldség, gyümölcs választáskor vegyük figyelembe az idényjelleget!
A vacsora lehet hideg is, meleg is, váltogathatjuk is, hogy
két-háromnaponta fűzünk, máskor pedig szendvicseket készítünk krémekkel vagy sajttal.(A hideg étkezésekkor nyers zöldséget mindig kínáljunk). A lényeg, hogy a hangsúly itt is a változatosságon legyen. Tudjuk meg, hogy mit kap a gyermek
ebédre az iskolában, hét elején nézzük át az iskolai étlapot, és
ennek ismeretében állítsuk össze az otthoni fogásokat!
Naponta legalább egyszer együnk együtt! A közös étkezéseknek a fizikai szükségletek kielégítésén túl lelki hozadéka is
van, összetartja a családot, színtere a közös beszélgetéseknek, az együttlétnek. Nem utolsó sorban pedig alkalmat teremt
a szülőknek arra, hogy jó mintát adva kialakítsák és rögzítsék
a gyerekekben a helyes táplálkozási szokásokat.
A gyermekkorban megszokott helytelen életvitel később
komoly problémákhoz vezethet, ezért segítsük napirendjük
kialakítását az egészséges táplálkozásra és a rendszeres testmozgásra neveléssel!
Faragóné Hován Éva
Dietetikus

Előkészület szentségek
felvételére

Azoknak a fiataloknak (középiskolásoktól kezdődően) vagy felnőtteknek, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozók lenni,
vagy bérmálkozni, szeptember
22-én szombaton 17 órakor lesz a
jelentkezés és az első találkozásuk
a katolikus plébánián, a Don Bosco
Klubban.
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Mustgázveszély

Tisztelt Őstermelők,
családi gazdálkodók és
mezőgazdasági termelők!

A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy
színtelen, szagtalan, a levegőnél nehezebb
gáz. A levegő állandó alkotóeleme, így a
természetben is előfordul. Cukortartalmú
növények, gyümölcsök erjedése (amikor
"forr" a must) során keletkezik. A cukor a
mustban lévő baktériumoknak köszönhetően elbomlik, etil-alkohol és szén-dioxid vagy
más néven mustgáz lesz belőle.
Az oxigénhiányos állapotba került szervezetünk nem lesz képes elhagyni a pincét a
végtagjaink nem engedelmeskednek. Megelőzés
Viszonylag egyszerűen meg is előzhető a
baj, könnyen ellenőrizhető, hogy a helyiségben van-e mustgáz. Például gázérzékelővel, vagy egy meggyújtott gyertya is
megteszi.
A meggyújtott gyertyát térdmagasságban
tartva (vagy pálcára szerelve) kell lemenni a pincébe és leérve térdmagasságban
elhelyezni. Ha a gyertya lángja menet közben vagy a pincében elhelyezve kialszik,
akkor nagy valószínűséggel mustgáz van
a helyiségben. Ilyenkor haladéktalanul a
vissza kell fordulni, illetve el kell hagyni a
helyiséget.

Az Agroprodukt Kft. őszi termelésű
mezőgazdasági növények
(takarmánykukorica, takarmánycirok)
teljes körű betakarítását
(kombájnozás, tisztítás, szárítás)
vállalja és ezt követően a növények
felvásárlását is közösen kialkudott és
megegyezett napi áron felvásárolja.

Érdeklődni +36 20/310-94-28as telefonszámon lehet.
Agroprodukt Kft.

G O L D M I X K F T.

Ék s z e rb olt
Vadonatúj üzletünkben továbbra is nagy választékban kaphatóak
arany-, ezüst ékszerek,
valamint női, férfi, és gyermek karórák, fali- és ébresztő órák

Tört arany felvásárlás,
ékszerek javítása, elemcsere

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 800 - 1630 -ig, szombaton 800 - 1200 -ig

Köszönetnyilvánítás
Köszöntet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek volt munkatársaknak akik

Kovács Vencelné
(Homoki)

Anka Viktória
temetésén megjelentek, elhozták a szeretet virágait, részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.
Gyászoló Család

Faddi Szabolcs
közterület-felügyelő
telefonszáma:
06-30/565-37-58

2018. szeptember 19-én
lesz kirakodó vásár

STÍLUS
ÜZLET

Hangya ABC és
Non-Stop mini ABC

SZEPTEMBERI
AKCIÓJA

Muffin-sütő
(12 db-os): 890.– Ft
Papír zsebkendő
(200 db-os): 139. – Ft
Gumilabda
(22 cm): 200. – Ft
Fém reszelő
4 oldalú: 339. – Ft
További akcióinkat
keresse üzletünkben!

Jánoshalma,
Dózsa Gy. u. 69.

Jánoshalma Halasi u. 32. és Kölcsey u. 17.

Szeptemberi kiemelt ajánlatunk!
Fagyasztott marha pacal csíkozott 1kg 1379-Ft/cs
Mizo kakaó 450ml

199-Ft/db

Liszt 1kg

119 -Ft/cs

Kőbányai sör 2l alk.:4,3%(V/V)

599-Ft/db

Clin ablaktisztító spray 500ml 418-Ft/db
Étkezési „B” burgonya

Tel.: 06-30/529-7407

A Csényi és Társa Temetkezési Kft. a gyászoló családok megbízásá
ból 2018. augusztus hónapjában a következő elhunytak kegyeleti
ügyintézését segítette, illetve temette el:
Kovács Vencelné
sz: Anka Viktória
Pap János
Kolompár Istvánné
sz: Kolompár Irén
Csima István
Nagy Sándor /Tumó/
Varga István
Kasziba Imre ( Jimmike)
Berecz Lajosné
sz: Lengyel Anna
Seres Antal

élt: 89 évet
élt: 84 évet
élt: 57 évet
élt: 63 évet
élt: 65 évet
élt: 91 évet
élt: 61 évet
élt: 79 évet
élt: 83 évet

Juhász Györgyné
sz: Molnár Éva Ágnes
Riegler Istvánné
sz: Dobránovits Mária
Mészáros Péterné
sz: Kiri Erzsébet
ifj. Bársony László
Körmöczi Éva
Rutai Józsefné
sz: Sánta Mária
Tóth Józsefné
sz: Vakula Erzsébet

élt 69 évet
élt 91 évet
élt: 87 évet
élt 19 évet
élt: 49 évet
élt: 80 évet
élt: 84 évet

Adj, Uram, örök nyugod alm at nek ik!

A gyás zol ó csal ád ok nev éb en a Csényi és Társa Kft. kös zön et et
mond mindazokn ak, akik az elh unyt szem él yek gyászs zert art ás án,
tem et és én megj el ent ek, sír j ukr a vir ág ot, kos zor út hel yezt ek,
s ezz el a gyás zol ó csal ád ok fájd alm át enyh ít en i igyek ezt ek.

Dr. Csényi Attila ügy vezető

Jánoshalmán a Szőlő utcában
1 ha 0253 m2 terület eladó.
Telefonszám: 06 70 459 3373

Műszaki
kereskedés

––Autó és gép alkatrészek
(csapágy, szimering, ékszíj,
szűrő)
––Akkumulátor
––Hidraulika alkatrész
––Kenőanyag
––Autóápolási és felszerelési
cikkek
Jánoshalma, Bem u. 34.
Tel.: 06-77/402 725,
+36-20/3909-151,
+36-20/3812-599

E mail: dagi.jozsef@gmail.com

129-Ft/kg

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!

BOR

A MINDENNAPOKRA!

(442,23Ft/l)
(299,50Ft/l)
(836-Ft/l)
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A Jánoshalmi FC
szeptemberi tájékoztatója
Augusztus 12.
Jánoshalmi FC -Soltvadkerti TE 4:0 (2:0)
Felnőtt megyei I. o. mérkőzés

Augusztus 26:
Jánoshalmi FC-Kecel FC 3:3 (1:0)

Gólszerzők: Harnos Zoltán Dániel 2, Jesic Aleksander,
Jeszenszky Roland
A kemény felkészülés eredménye látszódott csapatunkon. Csupán a gólarány volt kérdéses.
Nenad Florin vezetőedző: Gratulálok csapatomnak a
kitűnő kezdéshez, ám meg kell jegyezni: a helyzetkihasználással nem lehetünk elégedettek.

A JFC gólszerzői: Harnos Zoltán Dániel 2, Farkas Pál
A mérkőzés első 20 perce sima győzelmet ígért. Azonban a két szerencsétlen büntető oly mértékben befolyásolta csapatunk teljesítményét, hogy a végén örülhettünk a döntetlennek.
Nenad Florin vezető edző: – A mai összecsapáson a
kitűnően küzdő ellenfelünk teljesen egyenrangú csapat
volt, s megérdemelte az egy pontot.

U-19-es mérkőzés
Jánoshalmi FC - Soltvadkerti TE 3:2 (1:2)

U-19-es mérkőzés:
Jánoshalmi FC-Kecel FC 13:0 (7:0)

A JFC gólszerzői: Tusori Lajos Gergő 2, Lazic Stefan
Fenyvesi Ferenc edző: Csapatom jól küzdött, s ennek
a kitartásnak győzelem lett az eredménye.
Augusztus 18.
Duna Aszfalt TVSE Tiszakécske- Jánoshalmi FC
0:1 (0:0)
Megyei I-o. mérkőzés

Gólszerző: Jeszenszky Roland
Nenad Florin vezetőedző: – Nehéz mérkőzésen végül
is megérdemelt győzelmet arattunk.

Gólszerzőink: Délceg Dusán 4, Szász Roland 3, Tusori
Lajos Gergő 2, Nemes Martin 2, Hajdú Hunor Ferenc,
Lazic Stefan.
Fenyvesi Ferenc edző: – Csapaton minden megmozdulása gólveszélyt jelentett a nem túl erős vendégeknek.
A következő hazai bajnoki mérkőzésen
szeptember 16-án 16.30-kor a
Harta együttesét fogadjuk.

Felnőtt csapatunk a Magyar Kupában előbb Bácsalmáson nyert 4:1 arányban, majd Jánoshalmán fogadta a Kiskunfélegyházát, melyet 2:0 arányban győzött le.
Ezzel az országos „táblára” kerültünk és akár NB I-es
csapattal is összehozhat a szerencse bennünket. Sorsolás szeptember 4-én volt. A 128 csapatos főtáblán a
szeptember 22-23-án sorra kerülő fordulóban Jánoshalmi FC az NB III-as –Füzesgyarmati SK csapatát fogadja. A többi tovább jutott megyei csapatnak

megyei bajnokságban játszó csapat jutott ellenfélként.

A JFC infrastruktúra fejlesztési programja tovább
halad. Elkészült az új mobil lelátó. Szeptember közepére kész lesz az új műfüves pályánk, ezen felül az ősz
folyamán a kerítés felújítása is megvalósul.

Horváth Mihály
elnök

EREDMÉNYEK ÉS TERVEK!

15. oldal

ELŐKÉSZÜLETEK A JFC FENNÁLLÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

Önkormányzati beruházások
a Sportpályán

A Jánoshalmi Futball Club 2019-ben ünnepli megalakulásának centenáriumát. A Jánoshalmi városvezetés a
pénzügyi lehetőségekhez mérten igyekszik segíteni a
klub fejlesztési elképzeléseit.
A küszöbön álló fejlesztésekről Czeller Zoltán
polgármester urat kérdeztük.
Czeller Zoltán polgármester: Mielőtt az önkormányzati tervekről szólok, el kell ismerni a JFC vezetőségének, és a klub mecénásainak érdemeit. Az elmúlt
években sok pályázatot nyertek, megújult a Sportkomplexum, folyamatosan szép eredményeket érnek el a
ranglétrán feltörekvő csapataink. Örömömre szolgál,
hogy 2006 óta jó viszonyt ápol a mindenkori klubvezetés az önkormányzattal. Mindez azért, mert eredményes együttműködésre törekszik a klub is, az önkormányzat is. Köztudottan volt egy nagyon rossz időszak,
amikor a polgármesteri székben elődöm
–ki tudja milyen megfontolásból- megszüntette a jánoshalmi labdarúgás önállóságát, kistérségi csapat alakult Mélykúttal közösen. A jánoshalmi labdarúgás
hagyományait tisztelő, a focit szerető,
sőt, egykori futballistaként mondom, nem
is lehetett hosszú életű ez a fúzió. Félreértés ne essék, nekem
eszemben sincs a
két város labdarúgóit
hibáztatni bármiért is! A focirajongók véleménye szerint
viszont ez volt a JFC legsötétebb korszaka, fennállásának 100 éve alatt. Mindezt csak azért mondom, mert
2006-ban mélyről kellett indulni, csapatot szervezni,
újra támogatókat megnyerni a jánoshalmi labdarúgás
ügyének. Meg kell mondani, igazán látványos eredményeket ért el a JFC! Az a véleményem, ha az utánpótlás nevelésébe sikerül még jobban bevonni az általános
iskolákat-mint, ahogy évtizedeken keresztül volt ez gyakorlat Jánoshalmán- akkor ez a nézők számában is látványosan meg fog mutatkozni.
Nos, mi az Önkormányzat terve a jubileumi évre?
Több is van.
Az első pálya felújítása kiválóan sikerült, a Renner
Bt-nek köszönhetően, a hátsó edzőpálya szintén lénye-

gesen jobb, mint előtte volt. Nagyon rossz
állapotban van viszont,
-mondhatjuk
egy
városhoz nem méltóa betonkerítés. Probléma az is, hogy a nézők
számára igen kevés
kiépített ülőhely van,
különösen úgy, hogy
a pálya egyik oldalán
szinte csak a kispadok
kapnak most helyet.
Ezért nem várhattuk
meg a jövő évet, tettünk lépéseket, hogy
ezen a helyzeten javítsunk.
A Képviselő-testület idén februárban az MLSZ
Országos Pályaépítési Programjának keretében kedvezményes pályaépítésre nyújtott be igényt a Sportpálya területén létesítendő műfüves pálya és világítás
megvalósítására. A pályázatot megnyertük. A program
keretében egy kisméretű műfüves labdarúgó pálya fog
épülni, sőt, a kiépítés már folyamatban van, a tervek
szerint szeptember hónapban elkészül.
Az Önkormányzat egy másik pályázata révén 460
m hosszú kerítést fogunk építeni, amin lesz 2 nagykapu, és ugyanannyi kiskapu. Nyertünk erre, pontosan mondom, 6 914 134 Ft-ot, amihez a város költségvetéséből ennek 10%-át, 691 413 Ft-ot kellett
csak hozzátenni, ez rendkívül kedvező. Gyakorlatilag közel 700 000Ft-ból lesz új kerítés. A tervek szerint idén megépül.

Az Önkormányzat egy harmadik újítása pedig már
elkészült, talán ezzel kellett volna kezdenem. Vásároltunk egy 200 fős mobil lelátót, aminek kiépítéséhez a
talajmunkákat szintén a Renner Bt. végezte. A lelátót
is pályázati pénzen vettük, erre 4 673 600 Ft-ot nyertünk, az adófizetők pénzéből 467 360 Ft önrészt kellett hozzátenni.
Azt gondolom nem nagy saját erő ráfordítással, de
mindezek látványos előrelépések lesznek, a jubileumra
ünnepi díszbe öltözik majd a Sportpálya. De mindennél
fontosabbak most a csapatok őszi, és tavaszi szereplései! Igazán szép az lenne, ha az eredmények is méltók
lennének az ünnephez! Lányok, ifisták, felnőttek, kedves szurkolók, HAJRÁ JFC!
Czeller Zoltán polgármester

Szent Anna búcsú 2018

Arany Bácska Egyesület Női Labdarúgás Megye I.
osztály
Az elmúlt 1+2 év röviden: egy év csapatépítés (szinte a nulláról kellett építeni) után bajnoki arany (201617) illetve bajnoki ezüst (2017-18). Lányaink kétszeres
kupagyőztesek (Arany Bácska kupa illetve Nőnapi torna). A két arany mellett még begyűjtöttek egy ezüstöt
is a kupasorozatban. Soha rosszabb szereplést!
Már is itt a következő kihívás a 2018-19-es bajnoki
év. Lányaink szorgalmasan készülnek a megmérettetésre. Egyhetes Balatoni edzőtábor után itthon edzenek Kisa Péter edzőnk vezetésével.
Az utánpótlásból öt játékos került fel a felnőtt keretbe. Kettő fő új igazolással. A keret 22 fő.
A 14 év alattiak (utánpótlás) is a felnőtt kerettel
edzenek, és szépen fejlődnek.

A csapatépítés tovább folytatódik.
Tervünk egy olyan játékos keret kialakítása, amel�lyel később az NB II-be szerepelnénk. Merész terv, de
további igazolásokkal és megfelelő támogatottsággal
van realitása a magasabb osztályba való feljutásra.
Igazi csapatmunka és kihívás lesz!
Továbbra is hívjuk és várjuk a labdarúgást szerető
lányokat. Jöjjenek bátran, Kisa Peti kitűnő edzőnk áll
rendelkezésükre.
Köszönet a támogatóinknak, hogy hozzájárultak az
eredményességhez.
Külön köszönet Renner Tibornak aki vállalta a
lányok utaztatását Balatonra.
A hazai mérkőzések vasárnak délelőtt lesznek. Szeretettel várjuk a női labdarúgást kedvelő szurkolókat.
Arany Bácska Vezetősége

Ebben az évben igazán kedvezett az időjárás a búcsúsoknak. A délelőtti szentmisén a tempolomban nem sokan
voltak, készültek a házi asszonyok a vidékről, külfödről érkező vendégek fogadására. A nap folyamán jutott idő
egy kis kikapcsolódásra a búcsúi vásárban és a dodzsem is népszerű volt minden korosztály számára
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Rendőrségi hírek
J. Cs. A. 2018. augusztus 2-án bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. július 5. és 2018. július 10.
közötti időben a Jánoshalma, Béke téren lévő buszmegálló kerékpártárolójában lezárt rózsaszínű Koliken
típusú ismeretlen vázszámú kerékpárját eltulajdonította
kb. 15 000 Ft értékben.
A nyomozás során az időközben átfestett kerékpár
lefoglalásra került. Az elkövetéssel megalapozottan
gyanúsítható P. F. kihallgatása megtörtént, szabadlábon védekezik a továbbiakban.
B. J. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen
tettes ellen, aki 2018.augusztus 2-án 12 óra és 2018.
augusztus 3-án reggel 8 óra közötti időben a sértett
tulajdonát képező belterületi lakatlan házába ablakbetörés módszerével bement. Ott a ház műhely helységéből eltulajdonított egy szerszámos ládát a benne lévő
szerszámokkal. A bűncselekménnyel okozott kár kb.:
25.000 Ft, rongálással kb.: 10.000 Ft.
A bevezetett rendőri intézkedéseknek köszönhetően az eltulajdonított értékek még a bejelentés napján
lefoglalásra kerültek.
S. Z. jánoshalmi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2018. augusztus 4-én 16 és 19 óra közötti
időben, a feljelentő tulajdonát képező, Jánoshalma belterületén lévő telephelyére kerítés átmászás módszerével behatolt, és onnan egy 1000 l. űrtartalmú műanyag
tartályt tulajdonított el kb. 15.000 Ft értékben.
Még a bejelentés napján lefoglalás útján a sértett
kára megtérült. A bűncselekmény elkövetésével K. K.
helyi lakos gyanúsítható megalapozottan, aki szabadlábon védekezik.

Előzzük meg a bajt!

Korábban városunkban is előfordult, más közeli településen azonban szinte naponta történik olyan bűncselekmény amikor menet közben a kerékpár kosarából az
elkövető kikapja az ott elhelyezett táskát. Kérjük, hogy
a kerékpár kosarában szállított értékeket megfelelően
rögzítsék, így megakadályozva a lopást.
Az utóbbi időben a bűnelkövetők előszeretettel vesznek célba lakatlan ingatlanokat, ahonnan könnyedén
tudnak értékeket eltulajdonítani.
A Jánoshalma Rendőrőrs tisztelettel kéri a lakosságot, hogy lakatlan ingatlanokban ne hagyjanak értékesebb tárgyakat, illetve hogy figyeljenek oda mások üresen álló házaira. Amennyiben pedig valami gyanús dolgot tapasztalnak, akkor azt jelezzék az éjjel-nappal hívható 20/5396499-es telefonszámra, ami a rendőrőrs járőrszolgálatának a száma.
Idős, egyedül élő hozzátartozóinkat igyekezzünk
meggyőzni arról, hogy a kapukat tartsák zárva és
mielőtt azokat csengetés vagy kopogtatás után kinyítják győződjenek meg róla, hogy ismerős érkezett hozzájuk és nem idegen.
Sajnos ismét történt városunkban kocsi feltörés is, a
tapasztalat szerint az elkövetők az utastérben hagyott
számukra értékesnek tűnő tárgyat, főleg táskát, irattartót, pénztárcát, szerszámot, műszaki cikket stb. igyekeznek megszerezni, sokszor a rongálással nagyobb
kárt okozva mint magával a lopással. Kérjük tehát a jármű tulajdonosokat, hogy az utastérben semmilyen tárgyat ne hagyjanak látható helyen!
Augusztus elején egy harminckét éves férfit ellenőriztek
a rendőrök Balatonmáriafürdőn, kiderült, elfogatóparancs
volt érvényben ellene.
A körzeti megbízottak egy 32
éves jánoshalmai személyt igazoltattak Balatonmáriafürdőn akiről kiderült, hogy ellene lopás
bűntett elkövetése miatt a Kiskunhalasi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki. A rendőrök K. Endrét elfogták és előállították a Marcali Rendőrkapitányságra, majd bűnügyi őrizetbe vették.
(sonline.hu)

Orvosi ügyelet

Csak SÜRGŐS és ÉLETVESZÉLYES
esetben vehető igénybe!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterülete.
Ideje: munkanapokon du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken illetve az ünnepet megelőző
nap 17 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggelén 7 óráig tart.
Helye: Jánoshalma, Arany J. u. 13 Telefon: (06) 77/401-088
Ügyeleti beosztás közzétételi helyei: Béke tér 1. Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla és Arany János u. 13. Orvosi ügylet bejárata

Ügyeleti beosztás:

2018. szeptember 6. Dr. Nyári Alíz, 7. Dr. Podobni Ágnes, 8. Dr. Podobni Ágnes, 9. Dr. Nyári Alíz,
10. Dr. Kishonti Attila, 11. Dr. Kovács Tamás, 12. Dr. Schütz Nikolett, 13. Dr. Ferencz Edit, 14. Dr. Szabó Veronika, 15. Dr. Fehértemplomi Katalin, 16. Dr. Fehértemplomi Katalin, 17. Dr. Kishonti Attila, 18. Dr.
Kovács Tamás, 19. Dr. Podobni Ágnes, 20. Dr. Nyári Alíz, 21. Dr. Király Zsófia, 22. Dr. Fehértemplomi
Katalin, 23. Dr. Fehértemplomi Katalin, 24. Dr. Hollósi Renáta, 25. Dr. Kovács Tamás, 26. Dr. Ferencz
Edit, 27. Dr. Nyári Alíz, 28. Dr. Szabó Veronika, 29. Dr. Fehértemplomi Katalin, 30. Dr. Fehértemplomi Katalin,

EFOP-1.5.3-16-2017-00082

JÁNOSHALMA 6 SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSSEL
KÖZÖSEN, PÁLYÁZATOT NYERT!
Jánoshalma Városi Önkormányzat, mint konzorciumvezető 6 települési konzorciumi partnerrel támogatást nyert
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett, EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosítószámú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című projekt megvalósítására.
A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Borota Községi Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Kunfehértó Község Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata,
Kéleshalom Községi Önkormányzat.
A projekt időtartama: 24 hónap, 2018. 07. 16 – 2020. 07. 15.
A projekt komplex módon nyújt lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek
által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.
A megvalósítandó program alapvető céljai:
I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok
megvalósítása
II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben
való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
A megvalósítandó programok minden konzorciumi tag településen:
- Segítik a
- humán közszolgáltatások szakember ellátottságának fejlesztését
- Segítik a közösségépítést, a meglévő civil szervezetek közösségfejlesztő munkájának megerősítését
- A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését, az egészséges életmód kialakítását
- A fiatalok közösségépítését, korosztályi érdeklődésüknek megfelelő, tartalmas programok elérhetővé tételét
- A lakosság helyben maradását ösztönző, helyi életminőséget javító szolgáltatások fejlesztését
- A foglalkoztathatóság javítását célzó programokat, valamint a munkanélkülieket segítő mentorhálózat
kialakítását.
Kovácsné Sváby Kornélia
szakmai vezető

Jánoshalma Városi Önkormányzat
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
tel: 77/501-002
e-mail: polghiv@janoshalma.hu
web: janoshalma.hu

Jánoshalmi Önkormányzati Tűzoltóság
hívószáma: 06-77/401-070
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OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI?
Mindent egy helyen?

Kristály cukor 1/1			
Étolaj 1/1 					
UHT tej 1/1 				
Tchibo Famyli kávé 250 g		

149,– Ft
289,– Ft		
155,– Ft		
449,– Ft 		

Terjesztést a kiadó Zsikor Bt. saját hálózata végzi.
Megvásárolható Jánoshalma nagyobb üzleteiben

született:

Hauser Éda (Anyja neve: Rendek
Patrícia), Gilicze Dorottya (An.: Sódar
Helga), Maruzsa Áron (An.: Kornóczi
Fanni), Földes Emma (An.: Kiss Csilla), Fődi Zorka Zoé (An.: Neszvecskó
Roxána).

2018. július 28-án

1796 Ft/kg

Az akció a készlet erejéig tart

Petróczky Ferenc

2018. augusztus hónapban

Házasságot kötött

ISSN 2062-4069

Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért a
Szerkesztőség felelősséget nem vállal!

Anyak önyv i hír ek

Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 75., Rákóczi u. 12., Kálvária u. 4. Téglagyár u. 32.

Baróthy Zsanett – Jacsó Gyula Endre
Jósa Renáta – Pintér Dávid

Augusztus hónapban:

Zsebi Annamária – Litauszki György
Mezei Mónika – Csámpai Krisztián
Papdi Regina Mercédesz és Romsics Szilárd
Csonka Erika Orsolya és Mészáros
Balázs
Szűcs Bernadett – Valtner Róbert
Horváth Ágnes Katalin – Nikli Roland
Benda Zsuzsa – Miles Blake Dunson

